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Aanstaande zondag, 6 november, zal Ds. Ab Haaima voor het laatst bij ons 
voorgaan. Hij wilde al eerder stoppen met het vervullen van preekbeurten, maar door 
de coronaperiode kwam er maar geen geschikt moment. Dat is nu dus wel het geval. 
We zijn dankbaar dat hij nog zolang bij ons heeft kunnen voorgaan en wensen hem 
nog vele goede en gezonde jaren toe. Op zondag 13 november zal Ds. Hans Blom 
uit Almere bij ons voorgaan. Hij is al vaker bij ons te gast geweest. 
Beide vieringen beginnen om 10:00 uur en zijn ook te volgen via onze livestream: 
PWH Vlaardingen. Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Vrijwilligersavond 
Het was altijd een goede gewoonte om elk jaar een vrijwilligersavond te houden. De 
laatste paar jaar is dat er bij ingeschoten, voornamelijk door Corona. 
Wij willen die (goede en mooie) draad weer oppakken en nodigen daarom alle 
vrijwilligers uit om op 16 november met z’n allen te genieten van een lopend buffet, U 
bent vanaf 18.30 uur welkom. 
Een goed overzicht van alle vrijwilligers hebben we niet, maar u weet van uzelf of u 
vrijwilliger bent binnen onze wijkgemeente Holy en wij willen natuurlijk weten of wij op 
u kunnen en moeten rekenen. Dit is dus een uitnodiging aan alle vrijwilligers. Op 
deze manier kunnen we dus niemand vergeten, want dat is wel het laatste wat mag 
gebeuren. Toch bestaat de kans dat wij niet alle vrijwilligers op deze manier 
bereiken. Dus zegt het voort zegt het voort, u kent allemaal wel iemand die vrijwilliger 
is of tot kort geleden was. We moeten tenslotte ook de voorgaande jaren niet 
vergeten. 
 
Vriendelijk verzoek daarom, u van te voren op te geven. Dat kan door: 
1. Een e-mailtje te sturen aan rwit@hetnet.nl  
2. Een telefoontje naar 010-4742031 
3. Een briefje met uw naam en vrijwilligerstaak en uw telefoonnummer of  
           e-mailadres afgeven aan een van de kerkenraadsleden. 
4. Er komt ook een intekenlijst in de hal. 
Rinus Witvoet 
 
Oud Papier Actie (OPA) 

Op zaterdag 5 november staan de containers, zoals gebruikelijk, op de stoep voor 

het Kerkcentrum Holy en daar kunt u tussen 9:00–11:30 uur terecht om uw oud 

papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) bij ons in te leveren. Vóór de 

containers staan er tafels, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt  afgeven. 

De papierprijs is helaas enorm gezakt naar € 52,50/ton en daarom hebben wij veel 

kilo’s nodig om onze doelen te blijven steunen, dus moedig uw buren, vrienden en 

familieleden aan om bij ons hun oud papier en karton te brengen. Op naar volle 

containers!! 

Opbrengst augustus: 3.180 kg - € 365,70 (€ 115,00/ton) en 

                 september: 3.240 kg - € 170,10. 

 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 5 november, 

namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 
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Samen wandelen om de natuur in de omgeving te ontdekken 

Onder dat motto heb ik twee weken 
geleden een oproep geplaatst om er 
samen met gemeenteleden op uit te 
trekken. Allereerst omdat het leuk is 
om samen dingen te doen, ten tweede 
omdat het fijn is om buiten te zijn en 
tenslotte om de natuur in en rond de 
stad te ontdekken. 
Onze eerste excursie is naar 
Natuurcentrum De Boshoek in 
Schiedam-Noord op zaterdag 26 

november. Er heeft zich een tiental mensen opgegeven, maar er kunnen nog wel wat 
enthousiastelingen bij. Ook als u niet zo best ter been bent, is er wellicht een 
mogelijkheid om mee te gaan. Dat hangt er vanaf of er mensen bereid zijn om als 
chauffeur te fungeren. Belt u mij als u nog twijfelt, dan hoort u van mij wat er mogelijk 
is. Mijn telefoonnummer vindt u hieronder. 
We spreken af bij:  De Boshoek, Bospad 3, 3121 CL SCHIEDAM om 10:00 uur 
 
Onze gids is Roy van Hutten, hij is gids bij het IVN – Instituut voor Natuureducatie. 
Hij vertelt ons eerst iets over de natuur van november, onder het genot van een kop 
koffie, in een van de ruimten van de Boshoek. Daarna is er een rondleiding door de 
prachtige natuurtuin die rondom het centrum. En dan kunnen we nog op zoek naar 
het herfstfenomeen bij uitstek: paddenstoelen.  
 
Bent u enthousiast, bel mij dan – 06 48 48 99 32 – of mail naar 
lenneke.pieter@hetnet.nl.  
Pieter Wapenaar 
 
Lang leve Whatsapp 
‘Hí there, time flies. Our last contact was in May this year. How is it with you and all 
your beloved ones?’ 
Hiermee begin ik mijn Whatsapp-bericht van 10 oktober aan vriend en collega Etele. 
Etele Tamas Gaspar Babos is predikant in Cristuru Secuiesc, Transsylvanië 
(Roemenië). We hebben elkaar lange tijd niet gesproken dus de lijst met berichten 
inclusief foto’s groeit over en weer. Dan volgt de opmerking van Etele die ik had 
kunnen verwachten: ‘It would be great to have opportunity to meet each other’. Na 
overleg met Anja ontstaat het idee om een eerdere belofte in te lossen. We leggen 
onze agenda’s naast elkaar en komen uit op 28 november tot en met 3 december. 
Het blijkt een match die ook bij Etele, zijn vrouw Lilla hun dochter Fanny uitkomt. Hun 
app ‘Hurrah’ gevolgd door drie icoontjes van applaus laat aan duidelijkheid niet te 
wensen over. Inmiddels hebben we de vliegtickets geregeld en komt Etele ons vanaf 
het vliegveld van Cluij met de auto ophalen. Anja heb ik inmiddels voorbereid op de 
ruim twee uur durende autorit daarna. De wegen zijn duidelijk anders dan in ons land 
en ‘paard en wagen’ behoort daar tot het alledaagse straatbeeld. Het inhalen ervan 
vormt een uitdaging op zich. Afgezien daarvan, zien we erg uit naar deze ontmoeting 
en zullen u te zijner tijd van onze ervaringen op de hoogte brengen. Wie weet wat 
eruit volgt? […] 
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ds. Hugo M. Habekotté  
 
In memoriam 
Op 10 oktober 2022 is in de leeftijd van 89 jaar overleden mw. Waldtraut Eva Vernhout-
Preus. Waldtraut is geboren op 24 mei 1933 in Schönwald (een dorpje in Silezië). Daar 
groeide ze op met haar broertje op een groot boerenbedrijf. Het gezin moest in januari 
1945 van het ene op het andere moment alles achterlaten en vluchten voor het 
Russische leger. Uiteindelijk kwamen ze in Thüringen (in de voormalige DDR) terecht. 
Door het communistische regime kon je daar bijna niemand vertrouwen.  
Als 21-jarige vrouw vluchtte ze in haar eentje naar West-Duitsland, om haar vrijheid te 
zoeken. Drie jaar later leerde ze Ruud Vernhout kennen. Zo kwam ze uiteindelijk in 
Vlaardingen terecht, waar ze in 1959 trouwden. Waldtraut ging door het leven als een 
vlijtige en vooral vrolijke vrouw, die altijd voor iedereen klaar stond. Gastvrij, met een 
kopje koffie of thee met koek en altijd in voor een geintje. Haar hobby’s waren 
handwerken, maar vooral ook zingen in het Holykoor, waar ze ruim 48 jaar lang lid van 
is geweest. Geloven was voor Waldtraut de hoeksteen van het bestaan. Elke dag las 
zij uit haar Bijbelse dagboekje. Samen haar man Ruud gingen ze altijd trouw naar de 
kerk. Toen dit niet meer ging volgden ze kerkdiensten op televisie. Hier putten ze 
kracht uit. Sinds juni dit jaar ging haar gezondheid erg snel achteruit. Ze verbleef de 
laatste 4 dagen van haar leven in het Zonnehuis. Hier is zij in vertrouwen op haar Heer 
en Heiland overleden.  
ds. Hugo M. Habekotté  
 
Wij gedenken Hendrika Jacoba van de Wetering-Post (90 jaar, overleden op 12 
oktober). Ze woonde jarenlang aan de Sperwerlaan, maar verhuisde naar de 
Engelenburgh in Veenendaal, omdat thuis wonen niet meer ging. Met haar geliefde 
man Wout kreeg ze vier kinderen, later kwamen daar de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen bij, op wie zij heel trots was. Ze was zorgzaam, betrokken, ze 
wist goed wat ze wilde en ze was meelevend en behulpzaam. Ze hield alles bij van 
de klein- en achterkleinkinderen en ze was een grote steun als er moeilijke tijden 
waren. Ze was dankbaar voor alle liefde en ze putte veel kracht uit haar geloof, zeker 
ook toen ze zonder haar Wout verder moest. Ze klaagde nooit, maar leverde de 
laatste jaren veel in en voelde zich soms eenzaam ondanks alle zorg en steun. Wat 
miste ze de kerkdiensten tijdens de lockdowns! Fysiek ging ze hard achteruit, maar 
tot het laatst bleef ze helder. Ze had veel verdriet om het overlijden van Inge, de 
vrouw van kleinzoon Jeroen. 
In Veenendaal vond ze – na de eerste moeilijke revalidatieperiode vanwege een val-  
gelukkig haar draai en krabbelde ze weer op.  Ze had veel steun aan de pastorale 
zorg daar en deed mee aan de kerkelijke activiteiten. Op woensdag 19 oktober was 
het afscheid in de aula van Beukenhof. We denken aan haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen die haar heel erg missen. Dat zij zich gedragen mogen weten 
door dierbare herinneringen en door de nabijheid van God en van mensen. 
Petra Nijboer  
 
In memoriam 
Op woensdag 12 oktober is overleden Arie Goudzwaard. Arie was geboren en 
getogen in Schiedam, verhuisde 22 jaar geleden naar Bergschenhoek en kwam 2 
jaar geleden terug naar deze regio om in zorginstelling Drieën-Huysen te gaan 
wonen. Hij werd 93 jaar. Samen met zijn vrouw Christina kreeg hij 3 kinderen. Met 
haar boden zij voor hen en later voor de schoon- en kleinkinderen een warm thuis. Er 



was liefde en geborgenheid. Donderdag 20 oktober hebben wij afscheid van Arie 
genomen met de woorden die op de rouwkaart staan uit Johannes 11: ‘Maar Jezus 
zei: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven ook wanneer hij 
sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven’. Arie was een gelovig man 
en leefde in het vertrouwen dat er hoop was voor de toekomst, over de dood heen, 
dat hem een nieuw, rijk leven te wachten stond. In dat vertrouwen hebben wij Arie 
naar zijn laatste rustplaats gebracht. We hopen en bidden de kinderen en 
kleinkinderen toe dat zij de liefde van Arie en van zijn Bron mee mogen dragen in 
liefde en herinnering.   
Loes Hössen 
 


