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Beide komende zondagen 15 en 22 mei, zal Ds. Hugo Habekotté onze voorganger 
zijn in het Kerkcentrum. De vieringen beginnen om 10:00 uur en zijn ook te volgen via 
ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen. U bent van harte welkom! 
 
Bijzondere ontmoetingen 
In de afgelopen week heb ik enkele bijzondere ontmoetingen. De eerste ontmoeting 
vindt plaats tijdens het rouwgesprek met de familie van Nel Westerduin-Pronk waarvan 
hieronder een in memoriam staat. Zoon Martin vraagt zich hardop af waar hij mij van 
kent. School? Gezien ons verschil in leeftijd behoort het niet tot de mogelijkheden. We 
laten de vraag voor wat het is en hebben een prettig gesprek over moeder en oma en 
haar/hun wensen voor de begrafenis. Donderdag na de plechtigheid komt Martin naar 
mij toe. De vraag heeft hem niet los gelaten én hij weet het weer. Dertig jaar geleden 
(!) was hij mijn manager bij de Coca Cola in Schiedam. Met dat hij het vertelt begint de 
bron van ons beider herinnering weer te stromen. Namen van collega’s op de afdeling 
facturering. De reorganisatie en daarmee samenhangende verhuizing. Anekdotes over 
bijzondere rituelen. Martin vertelt hoe het verder is gegaan met zijn loopbaan, want de 
NCCB (Nederlandse Coca Cola Bottelmaatschappij) is voor hem geen eindstation. 
Een bijzonder moment. De tweede bijzondere ontmoeting is tijdens de kerkdienst van 
afgelopen zondag (8 mei). Voor de dienst ontmoet ik hem in de hal van onze kerk. Hij 
is aan de vroege kant en we hebben een kort gesprek. Hans Hogendam, zo stelt hij 
zich voor. Hij komt uit Amerika, in de buurt van Los Angeles. Hij vertelt over het Galaxy 
voetbalstadion. Later lees ik op internet dat dit het duurste stadion ter wereld is. Tijdens 
zijn korte verblijf in Nederland wilde hij ook weer naar de kerk. Omdat de kerk van zijn 
jeugd, de Emmauskerk er niet meer is, is hij te gast in Holy. ‘Heb jij ook een kaartje?’ 
Het is een hint die ik meeneem, bij gebrek aan beter krabbel ik mijn gegevens op een 
memoblaadje. Hij belooft om mij een bericht te sturen zodat we contact kunnen 
houden. Twee bijzondere ontmoetingen en wie heeft gezegd dat de kerk er vandaag 
de dag ‘niet toe doet’?  
Ontvang een hartelijke groet,  
ds. H.M. Habekotté  
 

Nieuwe ringleiding 

De mensen die het nodig hebben zullen het wel weten: de ringleiding in de kerk voor 

slechthorenden is nodig aan vervanging toe! En daar zijn we op dit moment de 

voorbereidingen voor aan het treffen. Het oude systeem verwachtte van u dat u op 

een bepaalde plek in de kerkzaal ging zitten. Het nieuwe systeem gaat werken met 

draadloze ontvangers. Omdat dit nogal kostbare sets zijn (€ 325,-), willen we graag 

vooraf inventariseren wie er gebruik van zal gaan maken. Ook willen we een 

eenmalige eigen bijdrage vragen wanneer we zo’n set voor u aanschaffen. Die 

bijdrage zal zo rond de € 85,00 zijn. De intekenlijst ligt binnenkort in de hal van de 

kerk. 

André Betsema 

 

Rommelmarkt 

Heeft u 11 juni al in de agenda staan? We hopen op een goede opkomst en een 

gezellige dag met heel wat aanloop. We hebben alleen nog wel spullen nodig!! Dus 

hierbij de oproep: Wilt u aub nog eens uw huis door gaan en kijken welke spullen nog 



rommelmarkt-waardig zijn? Op maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdagmiddag 

is de kerk sowieso open om de spullen in te leveren. Komt u dat niet uit dan maken 

we een afspraak om iets te regelen. Tevens verwijzen we hier nog even naar het 

stukje in de Onderweg van 2 weken geleden. Een korte samenvatting: Wat we nog 

nodig hebben zijn spullen voor de verkoop, taarten, cake en koekjes voor de verkoop 

en vrijwilligers voor allerlei hand en spandiensten. Loes Hössen, 06 4977 2580, 

loes.hossen@gmail.com 

 

In memoriam 
Zondag 1 mei 2022 is overleden Nel Westerduin – Pronk in de leeftijd van 90 jaar. Tot 
haar overlijden woonde zij aan de Dillenburgsingel 310. Nel is in 1930 in Scheveningen 
geboren en in 1955 getrouwd met Frank Westerduin. Ze hebben daar nog enkele jaren 
gewoond en zijn toen verhuisd naar Vlaardingen. Tijdens het gesprek vertellen haar 
drie zonen over de fotoboeken met zwart-wit foto’s. De oude kiekjes uit lang vervlogen 
tijden vormen het decor van haar leven. Ze maken ook duidelijk wie zij heeft gekend 
en van wie zij door de jaren heen zelf afscheid heeft moeten nemen. Ouders en 
schoonouders, tantes en ooms aan wie zij zelf nog herinnering hebben. Het afscheid 
zes jaar geleden van haar man Frank, de leegte en het gemis heeft zij tot op het laatst 
gevoeld. Het heeft haar verlangen sterker gemaakt om door de dood heen, weer 
sámen te zijn. Het geloof heeft altijd een belangrijke plaats in haar leven gehad. Velen 
zullen haar kennen als een betrokken lid van onze gemeente. Ook tijdens vakanties 
op camping het Grote Bos sloeg zij geen tentdienst of openluchtviering over. Afgelopen 
donderdag 5 mei, op Bevrijdingsdag maar belangrijker nog, de overlijdensdatum van 
haar man Frank, hebben wij samen met de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden 
afscheid genomen. Wij geloven dat zij met haar Heer is opgestaan tot nieuw leven en 
nu bij God mag zijn. Wij wensen de familie die in Nel Westerduin – Pronk een 
liefdevolle moeder, oma, vriendin en zoveel meer missen, Gods troost en nabijheid 
toe.  
ds. H.M. Habekotté  
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