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Bij de zondagen 
Zowel op zondag 9 als zondag 16 oktober zal Ds. Hugo Habekotté bij ons voorgaan. De viering 
op 9 oktober begint om 10:00 uur. Op 16 oktober is er een gemeentezondag. Dan beginnen we 
om 9:30 uur met ontmoeting in de hal van de kerk. Voor verdere informatie zie hieronder. 
Beide vieringen zijn ook weer live te volgen via de YouTube livestream PWH Vlaardingen. 
Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Gemeentezondag  
Op 16 oktober aanstaande is er een gemeentezondag waar we met elkaar nieuwe vormen 
uitproberen en nadenken over het komende seizoen.  Hieronder ziet u het programma. 

 
09.30 uur Ontmoeting met koffie in de hal van de kerk 
10.15 uur Ochtendgebed met medewerking van de Cantorij 
11.00 uur Activiteitenmarkt, wat is er (mogelijk) te doen in het nieuwe seizoen 
12.00 uur Gezamenlijke lunch  
13.00 uur Afsluiting in de kerkzaal 

 
We zouden u en jou nu al graag meer willen vertellen, is het voldoende als wij zeggen dat we 
enthousiast zijn? Het wordt alleen maar mooier als u en jij erbij bent. Wij verheugen ons erop en 
zeggen graag tot ziens op de gemeentezondag van 16 oktober die dus om 9.30 uur begint.  
 
Namens de voorbereidingsgroep en de kerkenraad 
Petra Nijboer en Hugo Habekotté  

 
Zondag 2 oktober: De eerste dag van de Week van de Ontmoeting 
Een dag vol gezelligheid in Holy. Met een lunch in de Pax Christikerk, spelletjes in de Bijenkorf 
en als afsluiting Happie Happie in het Kerkcentrum. En het was een gezellige ontmoeting met 
hele gesprekken, lekker eten en even laten zien dat je toch ook wil winnen! Bij de lunch waren 
de tafels goed bezet en ook Happie Happie was volgeboekt.Iedereen heeft genoten en hoopt 
dat het een vervolg heeft!  
 
(Deze zondag werd mede georganiseerd door Platform Verbinding Holy. Een organisatie waar 
de Pax Christi en het Kerkcentrum Holy aan deelnemen). 

 
Een nieuwe manier van communiceren met de gemeente 
“Door het teruglopen van het aantal vrijwilligers, die onder meer zorgen voor het bezorgen van 
het wijkblad ’Holy Nieuws’, ontstaat de behoefte om op een andere manier effectief met elkaar 
te kunnen communiceren”. 
 
“Nu ook de papieren Orde van Dienst er niet meer is en alles via de beeldschermen in de kerk 
wordt vertoond, is er geen ruimte meer om actueel nieuws te delen”. De enige ruimte die nu 
beschikbaar is, is de website. Dit is echter een passieve manier om nieuws te delen, je bent 
alleen op de hoogte als je zelf iets opzoekt. 
 
Zomaar twee zaken waar we als kerkenraad mee te maken hebben en waarvoor we een 
oplossing willen vinden. Nu bijna iedereen de beschikking heeft over een computer, laptop of 
tablet, zouden we graag een bestand willen aanleggen met de e-mailadressen van de 
gemeenteleden, om via die weg bijv. wekelijks een nieuwsbrief (Holy Actueel) te verspreiden of 



de link naar de nieuwe editie van Holy Nieuws te delen. 
 
Natuurlijk gaan we er voor zorgen dat u, wanneer u geen computer heeft, of toch liever een 
papieren versie leest, een papieren versie bezorgd krijgt. We sluiten niemand uit! 
 
Het duurt even om zo’n bestand op te bouwen, maar we moeten ergens beginnen. 
Daarom vragen wij u om uw e-mailadres aan ons door te geven. Dat kan op verschillende 
manieren: 
 
1. Vul het strookje in van het inlegvel bij Holy Nieuws en doe dat in de daarvoor bestemde doos 
die in de hal van de kerk staat; 
2. Ga naar de website www.pknvlaardingenholy.nl en zoek het nieuwsbericht op de 
welkomstpagina. Hier vindt u de link om u te registreren; 
3. Stuur een e-mailtje naar scriba@pknvlaardingenholy.nl en zet in het onderwerp: registreren 
e-mailadres. 
4. Door deze QR-code te scannen. U komt dan op de juiste pagina van onze website terecht. 
 
Zodra wij de adressen hebben verzameld en één en ander hebben getest, zullen we beginnen 
met het gebruik van deze nieuwe manier van communiceren. 
 
Vanwege de privacywetgeving geven wij aan dat uw e-mailadres alleen wordt gebruikt voor 
communicatiedoeleinden. U kunt te allen tijde uw gegevens laten verwijderen. Mensen die zich 
via de website registreren kunnen dat zelf doen. 
 
Bijzonder creatieve ontmoeting 
Het is een druilerige dinsdagavond. Even daarvoor 
heb ik mijn auto geparkeerd aan de Keileweg in 
Rotterdam. De opmerkingen van thuis liggen nog 
vers in mijn geheugen, want oh, la, la, de Keileweg 
was dat niet eens de tippelzone van Rotterdam? 
Precies daar dus. Classisvergadering bij Joep van 
Lieshout, de notitie stond al enige weken in mijn 
agenda. We verzamelen ons bij de ingang van een 
oude loods, vreemd gezelschap op een duister industrieterrein.  Het is even wachten, dan 
verschijnt Joep van Lieshout zelf en verleent ons toegang tot ‘zijn wereld’. In de werkplaats 
vertelt hij over zijn projecten. Zijn werk is jaarlijks op meer dan vijftig tentoonstellingen 

wereldwijd te zien. Voor zijn laatste kunstwerk heeft hij twee zware 
logge motorblokken aangeschaft. Hij neemt ons mee in zijn creatieve 
gedachten. Een kunstenaar -zo vertelt hij, is iemand die iets nieuws 
toevoegt, iets dat daarvoor nog niet bestond. Om dat te bereiken haalt 
hij wat bestaat zoveel mogelijk uit elkaar en smeedt verschillende 
werelden samen. Op het eerste gezicht bizarre voorwerpen vormen 
plots samen een verhaal. Via de beeldentuin komen we in wat hij noemt 
‘de Kathedraal’. Het is een voormalige graanopslag waarvan het dertig 
meter hoge plafond op vierkante pilaren rust. Deze ruimte heeft Joep 
speciaal voor de gelegenheid ingericht met religieuze sculpturen. 
Hoewel hij is opgegroeid in een Katholieke omgeving is hij zelf – zo laat 
hij ons weten, niet echt gelovig. De Bijbelverhalen die hij als kind heeft 
leren kennen, inspireren hem wel. Ze gaan over mensen, emotie, over 
leven en dood in al haar facetten. Daar kan hij wel wat mee. Wij kunnen 
ons er slechts over verbazen hoe iemand, die zegt niet te geloven, het 
geloof op zo’n indringende en soms aangrijpende wijze weet te 
‘verbeelden’. In een lange processie bewegen we ons langs de 
sculpturen die qua opstelling nog het meest aan een Kruiswegstatie 
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doen denken. Het hoogtepunt de immense crucifix waaronder niet veel later de vergadertafel 
voor het tweede deel van de avond wordt geplaatst. Zonder het te weten, voegen wij plots iets 
toe aan het bizarre contrast en worden zelf onderdeel van het kunstwerk. Joep – die de 
vergadering van de Classis bijwoont (!), verwondert zich over ons vakjargon en de constructies 
die wij bedenken en nodig lijken te hebben om ‘kleine’ problemen op te lossen. Blijkbaar – en 
dat bedenk ik ter plekke, volgen wij binnen de kerk ons eigen creatieve proces dat voor 
‘buitenstaanders’ niet altijd te begrijpen is. Misschien zijn wij ook zelf ‘kunstenaars’. Was het 
verhaal van Joep van Lieshout daarmee niet begonnen: Kunst en Kerk horen sinds eeuwen bij 
elkaar.  
ds. Hugo M. Habekotté    
 
In memoriam Nel van Zanten 
Dinsdag 13 september overleed in de leeftijd van 84 jaar Nel Veldhuijzen van Zanten–Vermeij, 
Aletta Jacobskade 196. Sinds augustus 2014 weduwe van Gerard. Dinsdag 20 september was 
de afscheidsdienst in de aula van crematorium Beukenhof in Schiedam. 
Nel is op 13 december 1937 in Dordrecht geboren, ging naar de kweekschool en werd juf in de 
klas. Ze was ook een stoere jonge vrouw op een scooter en een enthousiast lid van de Dordtse 
volleybalclub. Ze trouwde met Gerard Veldhuijzen van Zanten, een veelbelovend arts en 
studiegenoot van haar broer. Wel iemand uit een ander milieu dan zij zelf. Dat was voor zijn 
ouders wel even wennen, wellicht mede door haar spontane en directe manier van spreken en 
handelen. Gerard en zij kregen 3 kinderen: Nanne, Marieke en Margreet. Op de rouwkaart 
schrijven zij: “Bewondering hebben wij voor haar wilskracht en energie. Dankbaar zijn wij voor 
haar zorgzaamheid.” Nel was niet alleen zorgzaam voor haar gezin, ze was dat ook in kerkelijke 
kring en daarbuiten. Als een echte diaken hielp ze waar dat nodig was, stond ze klaar voor 
anderen. De afgelopen jaren ging haar lichamelijke conditie onmiskenbaar achteruit. 3 x 
borstkanker, een openhartoperatie en een gehoor dat minder werd. Ze was zich van haar 
kwetsbaarheid bewust, ook van haar sterfelijkheid. Nog niet zo lang geleden zei ze me dat ook 
zonder omwegen: “Op een bepaald moment ga ik dood. Zo is het leven.” We kregen toen een 
gesprek over leven na de dood en over de vraag óf er wel leven na de dood is. We wisten het 
allebei niet zo zeker meer, maar we konden het allebei nog wel geloven: aan de andere kant 
van de dood is een land van louter licht. Nog niet te zien, maar wel te geloven. In deze geest 
hebben we voorafgaande aan de crematie afscheid van Nel genomen. Met liefde, respect en 
dankbaarheid en met het geloof dat zij haar eindbestemming had bereikt. De hemelse Vader 
sterke hen die achterblijven. 
Ab Haaima 
 
In memoriam Cornelis van der Mast 
In Vlaardingen zullen weinig mensen hem hebben gekend, maar door zijn werk heeft hij veel voor 
de Hervormde gemeente mogen betekenen. 
Hij was een geboren en getogen Schiedammer en is daar ook na zijn huwelijk blijven wonen. 
Door de grote sanering rond de Laan van Bol’Es raakte echtpaar Van der Mast hun onderkomen 
kwijt en werd hun nieuwe adres Louise de Colignylaan in Vlaardingen. In 2007 overleed zijn 
echtgenote en sindsdien leefde hij daar een teruggetrokken bestaan.   
In zijn werkzame leven was hij een vakbekwaam corrector bij een regionale krant rond Den Haag, 
later opgegaan in een befaamde landelijke krant. Intussen was hij ook corrector geworden bij de 
Maassluisse Drukkerij en ontstonden er lijntjes naar de redactie van de Zondagsbode, het 
toenmalige kerkblad van de Hervormde gemeente. 
Elke week corrigeerde Van de Mast nauwkeurig de aangeleverde kopij van dominees en andere 
scribenten, en niet alleen uit Vlaardingen, ook voor de Maassluisse en Westlandeditie. 
In de jaren dat ik in Vlaardingen predikant was ben ik vele keren bij hem thuis geweest om kopij 
te brengen en kregen we een enigszins vriendschappelijke relatie. 
Wat kon hij mopperen op al die dominees die de Nederlandse taal niet foutloos konden schrijven. 
Tegelijk was hij uiterst behulpzaam als mijn PC weer kuren vertoonde. 



Nadat zijn vrouw was overleden ontstond er ook een meer vriendschappelijke relatie met echtpaar 
de Snayer. Van der Mast mocht in die eerste jaren veel voor hen betekenen, het werd wederkerig. 
Hij was geen kerkganger maar op gepaste afstand betrokken. In de vacaturetijd van Holy heb ik 
- als pastorale bijstand - hem nog enkele malen bezocht. Hij overleed na een kort ziekbed op 7 
september in de leeftijd van 90 jaar. De begrafenis heeft 14 september na een korte plechtigheid 
van Woord en gebed plaatsgevonden op begraafplaats Beukenhof te Schiedam. 
Moge hij rusten in de Vrede van onze Heer! 
H. Mast 
 


