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Aanstaande zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw 
herdenken we dan de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. 
Hiervoor zijn er uitnodigingen gestuurd naar de nabestaanden en zullen we dus 
gasten hebben in deze viering. Voor hen is tot 9:45 uur het grote vak rechtsachter in 
de kerk gereserveerd. Wilt u daar s.v.p. rekening mee houden? 
De viering begint om 10:00 uur en is tevens te volgen via ons YouTubekanaal PWH 
Vlaardingen. Na afloop is er koffiedrinken. Voor onze gasten in zaal 4, voor de rest 
van de gemeente in de hal. Hieronder schrijft Ds. Hugo Habekotté ook over deze 
viering. 
Op 27 november, 1e advent, zal Ds. Hugo Habekotté onze voorganger zijn. Ook die 
viering begint om 10:00 uur. U bent van harte welkom bij deze vieringen. 
André Betsema 
 
Gedachteniszondag 
Aanstaande zondag is er de jaarlijkse gedachtenisdienst waarop we de namen 
noemen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een bijzonder 
moment om samen met naaste familie stil te staan bij dierbare geliefden die worden 
gemist. De cantorij zal deze dienst haar medewerking verlenen. De lezing is uit 
Mattheüs 5, 1-11 en voor de kinderen zal er een speciaal moment van aandacht zijn. 
Met elkaar zien we uit naar een mooie en waardige viering waarin naast verdriet en 
gemis ook de dankbaarheid niet ontbreekt.  
ds. Hugo Habekotté 
Petra Nijboer 

 
Advent 

Tijdens de komende Adventsperiode staan we samen met de kindernevendienst stil 

bij de stamboom van Jezus en de vrouwen die daarin voorkomen: Tamar, Rachab, 

Ruth, Batseba en Maria. Wie waren zij en waarom verdienen deze vrouwen een 

standbeeld? Op het liturgisch centrum staat een lege sokkel, aan u als gemeentelid de 

vraag om op te schrijven welke bijzondere vrouwen volgens u een standbeeld 

verdienen. Hierbij mag u uw eigen creativiteit gebruiken. Zo maken we met elkaar een 

klein monument voor al die bijzondere vrouwen uit verleden en heden. Doet u en doe 

jij mee? 

ds. Hugo Habekotté  

 
Sint Pannekoek! 
Op dinsdag 29 november vieren we Sint Pannekoek op 2 locaties in Holy: 
 
Locatie 1: Pax Christi kerk Reigerlaan 51. We gaan om 18.00 uur aan tafel. 
Locatie 2: Boerderijpad 5 in wijkpark Holy. Ook hier gaan we om 18.00 uur aan tafel. 
 
Wil je met ons mee eten? Geef je dan van te voren op via: 
platformverbindingholy@gmail.com of bel/app met Ilze Bot : 06-34657861 
Mee eten is gratis. Alvast eet smakelijk!  
Namens de deelnemende organisaties van Platform Verbinding Holy 
 
Amnesty International 

mailto:platformverbindingholy@gmail.com


Zondag 4 december is Amnesty aanwezig 
in het Kerkcentrum met de maandelijkse 
handtekeningen actie, maar dan ook met 
een verkoopstand. Er kunnen dan kaarsen 
en kaarten worden gekocht. Iedereen kan 
wel kaarten en kaarsen gebruiken of als 
cadeau weggeven. En op deze manier 

wordt Amnesty International ook nog ondersteund! Heel belangrijk: graag cash 
betalen! Tot zondag 4 december! 
 
Help de Voedselbank! 
VOEDSELBANK “PRODUCT VAN DE MAAND”: Graag meenemen op zondag 4 
december: Koffie (ook pads) en/of thee en/of suiker. Kan ook op zaterdag tijdens 
inleveren oud papier. Alvast bedankt! 
Atie van Witzenburg 
 
Leerhuis Kerst in beeld 

Naar aanleiding van de gemeentezondag is het idee ontstaan om het Leerhuis weer 

op te starten. De eerste avond is in de Adventsperiode met als thema: Kerst in beeld. 

Welke beelden uit verleden en heden bestaan er van het Kerstgebeuren? Misschien 

heeft u als gemeentelid iets in huis dat met Kerst te maken heeft. Aan de hand van 

deze beelden gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van de Kerstboodschap. 

De inhoud van de andere avonden staat nog niet vast, ideeën daarover zijn van harte 

welkom. We hopen op een mooie en zinvolle avond. Graag tot ziens op 14 december 

aanstaande, vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar in Kerkcentrum Holy.  

Jan Hoogewerff en ds. Hugo Habekotté  

 
Energie (be)sparen is de aarde sparen!! 
We horen het bijna elke dag. De energie is bijna onbetaalbaar geworden en velen 
komen erdoor in de financiële problemen. Dat houdt niet op bij de voordeur van de 
woning, maar ook in onze kerkgebouwen speelt het probleem van de steeds hogere 
energierekening. Gelukkig is het zo dat we in ons kerkcentrum de verwarming (nog) 
niet uit hoeven te zetten, maar we zullen wel zoveel mogelijk moeten besparen op 
het energie gebruik. Dat doen we door, net als thuis, de verwarming een paar graden 
lager in te stellen op de thermostaat. Om ervoor te zorgen dat het nog wel 
aangenaam blijft in het kerkcentrum hebben we de hulp van u allen nodig. Eigenlijk 
heel simpel: Sluit de toegangsdeur(en) achter u bij binnenkomst. Trek voldoende 
warme kleding aan naar de kerk. Laat niet onnodig het licht branden in zalen en 
gangen. Sluit de deuren van de toiletten na gebruik. Als we allemaal hieraan 
meewerken, maken we het verschil, blijft het aangenaam in het gebouw en sparen 
we de aarde.  
 
Ringleidingsysteem  
Het nieuwe ringleidingsysteem is nu al geruime tijd operationeel in ons kerkgebouw. 
Gezien alle ontvangen reacties van gebruikers werkt het goed en draagt bij aan de 
verstaanbaarheid voor betrokkenen. Het systeem is voor iedereen met verminderd 
gehoor te gebruiken en er zijn voldoende ontvangers en snoeren aanwezig. 
De investering in het nieuwe systeem is veel lager gebleken dan in eerste instantie 
was voorzien en daarom zijn geen kosten aan verbonden aan het gebruik. Dit in 



tegenstelling tot eerdere berichten. Een vrije gift aan de wijkkas is natuurlijk altijd 
welkom, al is het maar om het systeem goed te kunnen onderhouden. 
Jan van der Meer, kerkrentmeester 

 
Bedankt! 
Blij verrast waren we toen we zondagmorgen 16 oktober de bloemen van de kerk 
mochten ontvangen. Het doet ons goed zoveel warme reacties uit de wijk te krijgen, 
waarvoor onze dank. Met een lieve groet, 
Arthur en Suzan Jonkers 
 
Dank!  
6 november werden wij blij verrast met een prachtig herfst boeket en daarbij een 
kaart met groeten van gemeenteleden. Het gaf ons een warm gevoel !! Nogmaals 
heel erg bedankt. Een hartelijke groet van 
Jaap en Anneke van Duffelen. 
 
Bedankt 

Graag willen wij de gemeente bedanken voor de mooie bloemen en de kaart met 

zoveel namen, die we vandaag als bemoediging hebben gekregen. We hebben echt 

medeleven gevoeld en hopen met Gods hulp deze tijd met chemotherapie goed te 

doorstaan. Dat er aan ons gedacht wordt, doet ons echt wat!  

Leo en Marijke den Hoedt 

 

 


