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Allereerst wil ik u allen van harte een goed en gezond 2023 toewensen!  
Na de viering op Nieuwjaarsdag zal op zondag 8 januari Dhr. Co Elshout bij ons 
voorgaan. Ook de schrijfgroep van Amnesty International is weer aanwezig en vraagt 
ons weer brieven te ondertekenen. De viering begint om 10:00 uur en wordt, zoals 
gebruikelijk, ook uitgezonden via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen. U bent van 
harte welkom! 
André Betsema 
 
Zo aan het begin van het nieuwe jaar allereerst voor u allemaal de beste wensen. 
Op 1 januari hebben we het nieuwe jaar met een kerkdienst ingeluid. Het was fijn om 
zo kort na 31 december mensen in de kerk te ontmoeten. Met dankbaarheid kijken 
wij terug op de diensten van Advent en Kerst. De levende standbeelden van 
Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria zullen in onze herinnering nog wel even 
verbonden blijven met degene die ze hebben uitgebeeld. Langs deze weg wil ik 
iedereen nogmaals bedanken die aan de mooie vieringen hebben meegewerkt. Voor 
het nieuwe jaar staan er ook weer een aantal bijzondere vieringen op het 
programma.  
Op 15 januari is de viering van Kana-zondag. Tijdens deze dienst staan we stil bij de 
echtparen die in het afgelopen jaar hun huwelijksjubileum hebben gevierd. Aan deze 
dienst wordt medewerking verleend door Mary Pelikaan (orgel) Henriëtte Pelikaan 
(Hobo) en Annelien Solleveld (Panfluit). Ook Petra Nijboer schrijft hierover. 
Op 22 januari is er een oecumenische viering samen met de Pax Christigemeente. 
Het thema is: Kijken met je hart. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door 
Impuls. Aanvang 10:30! Graag tot ziens in het nieuwe jaar. 
ds. Hugo M. Habekotté  
 
Kanazondag 
Zondag 15 januari is het de tweede zondag na Epifanie: Kanazondag. Traditioneel 
de zondag waarop de lezing uit Johannes 2: 1-11 centraal staat: de bruiloft te Kana. 
Sinds een aantal jaar alweer bij ons in de gemeente ook de zondag waarop we 
stilstaan bij alle paren die in het kalenderjaar ervoor een huwelijksjubileum mochten 
vieren. Dit jaar worden die echtparen sinds twee jaar ook weer uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij deze viering. Vanzelfsprekend  zijn wij als voorbereiders er ook 
deze keer weer van bewust dat een viering met aandacht voor huwelijksjubilea voor 
sommige mensen als pijnlijk kan worden ervaren, bijvoorbeeld vanwege het moeten 
missen van hun partner, vanwege zorgen om een partner of omdat een huwelijk 
geen verbond voor het leven heeft kunnen worden. Daar zullen we in de gebeden 
ook zeker aandacht voor hebben. We hopen op een feestelijke viering.  
Petra Nijboer 
 
Help de voedselbank! 
“PRODUCT VAN DE MAAND”: Luchtdicht verpakte kaas 
In verband met Nieuwjaarsdag deze keer op de 2e zondag van de maand dus 8 
januari.Bedankt voor uw enthousiaste reacties vorige maand wat resulteerde in 6 
volle kratten koffie thee en suiker. 
Atie van Witzenburg 
 
Oud Papier Actie (OPA) 



Ook in het nieuwe jaar staan wij natuurlijk weer met de containers op de stoep van 

het Kerkcentrum Holy en wel op zaterdag 7 januari. 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 (€ 37,50/ton) blijft nog steeds laag, dus hebben wij véél kilo’s 

nodig om de goede doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij 

helpen? Door het oud papier van de buren mee te nemen bijvoorbeeld i.p.v. in de 

afvalbak. De hoeveelheid loopt langzaam terug, zo ook helaas de opbrengst, dus 

moedig uw buren, vrienden en familieleden aan om bij ons hun oud papier en karton 

te brengen. Op naar volle containers!!  Opbrengst november: 3.920 kg - € 147,00. 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 7 januari, 

namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 

 
Oproep medewerker(s) OPA 

Tot op heden hebben wij nog géén reactie gekregen op onze oproep, vandaar 

nogmaals deze publicatie. Omdat één van onze vaste medewerkers om 

gezondheidsredenen moet stoppen met het helpen bij de containers, 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 of bij Ruud Polet. 

Mobiel:06-13740646 of Email: repolet@triskell.net 

Alvast bedankt voor uw steun. Namens de OPA’s Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 

Goede wensen 
In de afgelopen periode mochten Frank en ik vele mooie wensen ontvangen voor de 
kerstdagen en het nieuwe jaar via brievenbus en mailbox. Ook ontvingen we veel 
felicitaties en gelukwensen voor ons 25-jarig huwelijksjubileum, waaronder de 
bloemengroet. Langs deze weg ik u en jou, mede namens Frank heel hartelijk 
bedanken voor alle wensen die we ontvingen en vrede en alle goeds wensen voor 
het kersverse jaar. 
Petra Nijboer   
 
In memoriam Rie Stolk-Mooij 
Op donderdag 8 december 2022 is overleden Maria Jacoba Stolk-Mooij in de leeftijd 
van 94 jaar. Waar anderen met hun tijd meegaan heb ik in de verhalen over haar 
leven vooral het verleden leren kennen. Rie Stolk-Mooij was een echte Vlaardingse, 
geboren in een boerderij die stond op de plek waar nu Vaartland is. In het 
prentenboek van Vlaardingen vind ik een afbeelding uit die tijd. In een deel van de 
boerderij dat de keuken is, hangen twee varkens naast een grote open haard. De 
boerin is aan het pannenkoeken bakken. Zo moet haar geboortehuis eruit hebben 
gezien. Na de oorlog trouwt ze met Adriaan Stolk en krijgen een zoon. Ze runnen 
een boerenbedrijf. Vijfentwintig koeien op een weiland bij het Bommeer. Om er te 
komen is al een hele onderneming. Op de brommer naar Vlietzicht en vandaar verder 
met de schuit. Afgelopen 17 december heb ik het stuk met haar in gedachten op de 
schaats afgelegd. Het is maar de vraag of je in deze tijd op de trekvaart zou kunnen 



schaatsen. In de winter werd voor de schuiten met spoeling immers een vaargeul 
gemaakt. Rie heeft altijd hard gewerkt. Pas later zou ze zichzelf vakantie gunnen. 
Een reisje over de Rijn. Vlak voor de begrafenis haalt haar zoon Johan deze 
herinnering op. Hij was het haast vergeten tot hij er een foto van vond. Woensdag 14 
december hebben we Rie naar haar laatste rustplaats gebracht. Een stralende dag. 
Ook dat was haar leven, ze hield van buiten. Met haar kist wandelen we tussen kale 
bomen. Toch ook haar dag, ze zou ervan hebben genoten.  
ds. H.M. Habekotté  
 


