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Vierde Advent, Kerst 2022 en 1 januari 2023 
Afgelopen maandag 12 december, heb ik de eerste Kerstviering van dit jaar 
bijgewoond. Samen met de leden van de PCOB Vlaardingen en enkele gastleden uit 
Schiedam hebben we gezongen van de geboorte van onze Heer en Heiland. We 
hebben geluisterd naar pianospel en fluitmuziek. De gedichten en een verhaal over 
vier kaarsen. Eerste opmaat naar 25 december. Bij het Ere zij God als slotlied moest 
ik denken aan het Kerstfeest dat in andere delen van de wereld wordt gevierd. Want 
hoe zouden ze dat dit jaar zingen in Rusland en Oekraïne. Vrede op aarde, lijkt voor 
veel mensen verder weg dan ooit. Het was net of het harder werd gezongen, dieper 
werd beleefd dan andere jaren. 
Zondag 18 december is het vierde Advent en staan in de kerk eerst nog stil bij Tamar. 
Wie was zij en wat maakt dat zij een standbeeld verdient? Het is nog Advent, maar we 
zingen er naartoe en zien er naar uit.  
Kerstavond 24 december is er een viering met de kinderen van onze eigen 
kindernevendienst en de kinderen van onze buren uit de Rooms katholieke parochie. 
Er is een kinderkoor Okido o.l.v. Dick Nels en muzikale medewerking van Laura, 
Sofia, Lianne, Floor en Thijs. Na afloop is er warme chocolade en glühwein. 
Dan zondag 25 december Eerste Kerstdag. Wat zien we er naar uit om samen het 
feest van de geboorte van Jezus te vieren. Eindelijk en nu zonder beperkingen van de 
afgelopen jaren. Aan de Eerste Kerstdag verleent de Vredescantorij onder leiding van 
Jaap van Toor haar medewerking. Het orgel wordt bespeeld door Piet George 
Klootwijk. Het thema voor de dienst is: Komt, verwondert u!  
En dan het lijkt nog zo ver weg, 1 januari 2023 valt op zondag en is dus de eerste 
dienst van het nieuwe jaar. Het hemels schouwspel van vuurwerk waarmee het oude 
jaar is uitgeluid en het nieuwe wordt verwelkomd, is nog maar net achter de rug. Met 
deze zangdienst gaan we zingend het nieuwe jaar in. Na de dienst is er natuurlijk 
nieuwjaarwensen en hebben we iets lekkers bij de koffie. Voor nu alvast gezegende 
feestdagen en graag tot ziens in één van de diensten.   
ds. Hugo M. Habekotté  
 
Alle vieringen worden ook uitgezonden via ons YouTube-kanaal PWH Vlaardingen. 
Ik wens u goede vieringen toe en namens de kerkenraad Gezegende Kerstdagen en 
alvast veel heil en zegen voor het komende jaar. 
André Betsema 
 
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 zondag 18 
december zal ik na de dienst nog in de hal van Kerkcentrum Holy staan om uw post 
in ontvangst te nemen. 
 
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 
 

Dank 
Het gebaar van medeleven van onze wijkgemeente op 27 november deed ons goed 
toen wij de bloemen, in advents kleur, uit de kerk kregen. Ook een verrassing was 
het mooie bloemstuk van de kerk van het Zonnehuis op mijn kamer. Zijn dus allen 
veel dank verschuldigd! Wensen u  allen, in welke omstandigheden u ook verkeert, 
gezegende kerstdagen toe. 
Met hartelijk groet van Piet en Tine Post. 
 

Oproep medewerker(s) OPA 

Eén van onze vaste medewerkers moet om gezondheidsredenen stoppen met het 

helpen bij de containers. Nu zijn wij opzoek naar iemand die 1 x per maand, op de 1e 

zaterdag van de maand, 3 uurtjes wil helpen bij één van de containers (van 9-12 

uur). Voor koffie en koek wordt gezorgd! Tevens willen wij een ophaalservice dienst 

gaan opzetten en daar hebben wij 1 iemand voor nodig met een auto, die bij een 

paar adressen in de wijk het oud papier ophaalt. Wie o wie komt ons leuke team 

versterken? Gezellig sporten, zonder kosten!! U kunt zich aanmelden bij een van de 

OPA’s. Alvast bedankt voor uw steun. 

Namens de OPA’s Harm, Henk, Jan en Ruud. 
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