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Aanstaande zondag, 4 december, zal Mw. Jacolien Immerzeel-van Oosten bij ons 
voorgaan. Deze zondag zijn er berichten van Amnesty International en zullen er 
kaarsen en kaarten worden verkocht. Ook is Lianne den Dekker aanwezig voor de 
kerstpostactie. Hieronder leest u meer hierover. 
Op zondag 11 december is Ds. Hugo Habekotté weer onze voorganger.  
Beide vieringen beginnen om 10:00 uur en zijn weer live te volgen via onze 
livestream PWH Vlaardingen. Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Korte terugblik gedachtenisdienst 
Het is altijd indrukwekkend, ook voor ons als voorgangers, de dienst waarbij we alle 
namen noemen van de gemeenteleden die zijn overleden. Dit jaar was het voor het 
eerst sinds 2019 weer een dienst waarbij iedereen die dat wilde aanwezig kon zijn. 
De stenen lagen in de liturgische schikking, Marja van Aperen droeg een prachtig 
gedicht voor en stak voor elke naam een licht aan. Helaas kon Jaap van Toor kon hij 
er bij zijn, maar gelukkig was Piet George Klootwijk  bereid hem te vervangen zodat 
de cantorij kon zingen.  
Er kwamen ontroerende reacties op de dienst, men vond het warm en waardevol. 
Het is altijd een beladen dienst, want niet alleen worden vele namen genóemd, maar 
er klinken ook namen in de stilte, in onze harten van een partner, een vader of 
moeder, van een broer of zus, van een kind of pleegkind, een goede vriend, of welke 
dierbare  naaste dan ook, maar het is fijn om op deze manier gemeente te mogen 
zijn met elkaar. Hieronder vindt u het gedicht dat Marja las.  
Dank aan ieder die bijdroeg aan deze dienst. 
Ds. Hugo Habekotté, Loes Hössen en Petra Nijboer  
 
Licht 
 
We steken een kaars aan 
een klein vuur 
elk licht, teken van warmte 
die jij verspreidde 
licht van liefde 
licht van je lachen 
licht van je zorgen 
licht van je zingen 
licht van je werken 
licht van je wensen 
licht van je dromen 
licht van je denken 
licht van je leven 
jouw leven met ons 
 
Moge jouw licht 
ons blijven verlichten 
en het eeuwige Licht verlichte jou. 
Zo zal licht 
ons blijven verblinden 



en ons troosten 
in donker en kou. 
 
Kaartenactie advent 2022: Vergeet ze niet! 

We horen allemaal in het nieuws over de situatie van vluchtelingen in Ter Apel. 
Onder hen bevinden zich veel kinderen, die vaak lange tijd niet naar school gaan. 
Dat gebeurt onder onze ogen. De situatie in Griekenland is erger en ver bij ons 
vandaan. Juist deze kinderen en hun ouders willen we niet vergeten. We collecteren 
voor hen, dat is belangrijk. Maar we roepen u dit keer op om meer te doen dan dat. 
Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland. 
We kunnen niet langer wegkijken. Laten we dit onrecht daarom samen aankaarten.  
 
Op zondag 4 en 11 december vragen we u een kaart te ondertekenen en die uiterlijk 
half december te sturen naar politici in Den Haag. Dáár zitten de mensen die het 
huidige harde beleid menselijker kunnen maken. U kunt de kaart ook door ons op 
laten sturen.  
Geef vluchtelingen in Griekenland een stem.  
Pieter Wapenaar 
 
Kerstpostactie 
Dit jaar bezorg ik graag uw kerstpost binnen Vlaardingen, voor slechts € 0,50 per 
kaart, veel voordeliger dan de reguliere post! 
De opbrengst gaat naar het Keniaproject, dat hieronder wordt beschreven. 
Samen met andere leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum volg ik dit jaar het 
Klas4klas-programma (www.klas4klas.nl) van de stichting StartUp4kids. Tijdens dit 
programma worden we verbonden met dove/kwetsbare kinderen en jongeren in 
Kenia, aan wie StartUp4kids aanvullend sociaal en financieel onderwijs gaat geven.  
 
In april 2023 hopen we zelf naar Kenia te reizen. De reis wordt georganiseerd in 
samenwerking met het Kwale Deaf Centre, een ontmoetingsplek en 
leefgemeenschap van doven en slechthorenden in de plaats Kwale , waar we zullen 
verblijven. We maken kennis met de jongeren en projecten van het Deaf Centre en 
zullen samen diverse activiteiten uitvoeren en organiseren. 
Als onderdeel van het lesprogramma gaan we zelf de kosten van de reis bij elkaar 
sparen d.m.v. individuele en gezamenlijke acties. Ook wordt donatiegeld opgehaald 
voor het educatieproject van StartUp4kids voor de Keniaanse kinderen en jongeren 
met een beperking. 
 
Wilt u bijdragen aan dit project? Laat mij dan uw kerstpost bezorgen! Op de volgende 
zondagen zal ik na de dienst in de hal van Kerkcentrum Holy staan om uw post in 
ontvangst te nemen: zondag 4 december, zondag 11 december en zondag 18 
december. 
 
U kunt de post ook afgeven bij mij thuis, Gustav Stresemannring 17. 
Uw kerstpost wordt uiterlijk 23 december bezorgd. 
Alvast bedankt voor uw steun! 
Lianne den Dekker 
 
Meer informatie over het project vindt u via: 



https://sponsor.school/ProjectreisKenia 
https://sponsor.school/ProjectreisKenia/liannedendekker 
 
Oud Papier Actie (OPA) 
Op zaterdag 3 december 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 blijft maar zakken en is nu € 37,50/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 oktober: 2.600 kg - € 97,50. 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 3 december, 
namens de OPA’s: 
Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
Herinnering: 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 
 
Nogmaals: Geef uw e-mailadres door! 
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; 

https://sponsor.school/ProjectreisKenia
https://sponsor.school/ProjectreisKenia/liannedendekker


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. 
 
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. 
André Betsema 
 
Natuurexcursie op 26 november 

Op zaterdag 26 november was de eerste geplande 
natuurexcursie. Tien gemeenteleden verzamelden 
zich in Natuurcentrum De Boshoek in Schiedam. 
Onze gastheer was Roy van Hutten, IVN-gids. 
Samen vertelden hij en ondergetekende in het 
centrum het een en ander over schimmels en  
paddenstoelen in het bijzonder. Wat vooral 
belangrijk is, als je paddenstoelen wilt zien terwijl je 
buiten bent, dat je weet waar je op moet letten. En 
waar kan je welke soorten kunt ontdekken. We 
leerden dat paddenstoelen maar het topje van de 
ijsberg zijn van een uitgebreid ondergronds 
dradenstelsel. Daar speelt zich het schimmige spel 
af van onderlinge concurrentie aan de ene kant  en 
samenwerking met de wortelstelsels van bomen 
aan de andere kant. Het zijn de vruchtlichamen, 
waarin de sporen voor de voortplanting worden 

gevormd. Alles bij elkaar zijn er in Nederland bijna 6000 soorten. Roy vertelde ons 
verder nog het een en ander over giftigheid en eetbaarheid. Zijn credo luidt: bij twijfel 
niet eten. Natuurlijk moesten we ook naar buiten om met eigen ogen te gaan zien 
waar we het over hadden. Geen weidechampignons, geen vliegenzwammen of 
eekhoorntjesbrood. Wat we wel zagen: asgrauwe koraalzwam, de geweizwam, de 
bleke borstelkurkzwam en het gestreept nestzwammetje. Beeldende namen, die 
veelal direct duidelijk zijn als je de betreffende soort ziet. Een goed hulpmiddel voor 
het identificeren is de app ‘Obsidentify’. Na twee uur ging een enthousiast geworden 
groep mensen weer huiswaarts. 
Pieter Wapenaar 
 
Wij gedenken Tine Brouwer-Hoogendijk (80 jaar, overleden op 6 november, 
Wilgendreef 25). Tineke was een spontane, vrolijke vrouw die vanuit haar hart leefde. 
Ze kende en fijne jeugd in een hecht gezin, trouwde met Paul en ze kregen drie 
dochters. Haar gezin, maar ook haar familie kwam altijd op de eerste plaats. Ze was 
betrokken en stond altijd klaar. Een open hart en een open huis had ze, iedereen 
was altijd welkom en iedereen kwam ook graag bij Tineke. Toen werd Paul ziek en 
ze zorgde voor hem tot hij overleed. Na een moeilijke tijd pakte ze het leven weer op. 
Ze was heel trots op de kleinkinderen voor wie ze veel betekende en ze genoot van 
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gezelligheid.  Ze vierde het leven graag! Haar geloof is altijd deel van haar leven 
geweest. Plotseling moesten haar naasten afscheid van haar nemen. Ze voelde zich 
niet goed, werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed diezelfde dag. Een grote 
schrik voor iedereen om haar heen. Op maandag 14 november was het afscheid op 
Holy, dat warm en liefdevol was. We denken aan haar kinderen en kleinkinderen, 
haar familie, en alle mensen die haar erg zullen missen. Dat ze de nabijheid mogen 
ervaren van de Eeuwige.  
Petra Nijboer  
 


