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Bij de diensten 
Komende zondag, 5 februari, mag ik voorgaan. We gaan door met de Bergrede. Op 
het rooster staan Jesaja 43: 9-12 over de Ene God die bevrijdt en Matteüs 5: 13-16, 
waar het gaat over het zout  van de aarde en het licht van de wereld. Jezus is de 
bevrijder, de leraar, het voorbeeld voor ons mensen.  In mensen moet zichtbaar 
worden wie Hij was wat God voor ons wil zijn. Bij Jezus draait het om omkering, 
anders naar mensen kijken en daardoor anders met mensen omgaan die hun 
medemensen heel hard nodig hebben. Daar hoop ik mee over te zeggen zondag. 
Petra Nijboer  
 
Zondag 12 februari vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Het thema voor 
deze dienst is bemoediging. De lezing komt uit 1 Korinthe 2, 6-11. De Vredescantorij 
verleent aan deze dienst haar medewerking. Het overleg over de liturgie heeft 
inmiddels plaats gevonden en het belooft een feestelijke dienst te worden. Dus graag 
ontmoeten we u en jou op deze zondag.  
ds. Hugo M. Habekotté  
 
Viering Meerpaal 
Woensdag 8 februari is er om 15.00 uur een oecumenische viering in de grote zaal 
van de Meerpaal, georganiseerd door de geestelijke verzorger van de Meerpaal,  
door vrijwilligers van De Pax Christi en door ondergetekenden. Na afloop drinken we 
koffie en thee. Van harte welkom! 
Loes Hössen en Petra Nijboer  
 
Oud Papier Actie (OPA) 

Gelukkig heeft er een OPA zich gemeld om ons te helpen bij de containers. 

Daardoor blijft het inzamelen gecontinueerd, waar wij heel blij mee zijn. 

De containers staan op zaterdag 4 februari op de stoep van het Kerkcentrum Holy. 

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 (€ 38,75/ton) is 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!! En als u een goed doel weet, horen wij dat graag van u. 

Opbrengst december: 2.960 kg - € 114,70. 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 4 februari, 

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



Hemels filmfestival 
De Windwijzer organiseert samen met de 
wijken ook dit jaar weer het Hemels 
filmfestival. Op 17 februari aanstaande 
wordt in KCH de film Into the Wild getoond. 
Deze Amerikaanse dramafilm uit 2007, is 
gebaseerd op het waargebeurd verhaal van  
Chris McCandless die na zijn studie maar 
één ding wil: De wereld beleven zoals deze 
ooit is bedoeld. Zijn belevenissen, indrukken 
en overdenkingen legt hij vast in een 

dagboek. Tijdens zijn tocht door de Verenigde Staten kajakt hij dwars door de Grand 
Canyon en via de Coloradorivier naar Mexico. Chris ontmoet de ene opmerkelijke 
persoonlijkheid na de andere. Zijn tocht brengt hem uiteindelijk naar het besneeuwde 
landschap van Alaska waar hij gaat wonen in het wrak van een door hem zo genoemde 
'Magic Bus'. Hoe dit verder afloopt […]? 
Vrijdag 17 februari om 19:30 uur Kerkcentrum Holy. Entree: € 10,00 voor twee 
personen, inclusief consumptie en popcorn. 
 
Rouwkring 
Een dierbaar mens verliezen aan de dood doet de wereld even stil staan. Degenen 
die dat hebben meegemaakt weten hoe moeilijk het is om woorden te geven aan dat 
grote verdriet en hoe stil het kan worden als de ander er niet meer is.  
Het kan heel fijn zijn om over je ervaringen te praten met mensen die slechts een half 
woord nodig hebben, aan wie je niets hoeft uit te leggen. Gewoon omdat ze het zelf 
hebben meegemaakt. Daarom organiseren we  sinds lange tijd weer een rouwkring. 
Als groep komen we een zes keer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over wat 
zo’n verlies betekent in het dagelijkse leven en hoe je verder kunt. Er zullen 
verschillende thema’s aan de orde komen: de verschillende fasen van rouw, de 
veranderingen die plaats vonden, de eenzaamheid en hoe die te doorbreken, de 
plaats van het geloof hierin.  
We hebben mensen voor deze kring mensen uitgenodigd die in de afgelopen jaren 
hun partner hebben verloren aan de dood.  
Omdat het enige tijd geleden is dat we zo’n kring hadden en we niemand over het 
hoofd willen zien, hebben we er dit keer voor gekozen om – naast de persoonlijke 
uitnodigingen- de rouwkring ook aandacht te geven in de Onderweg. Het kan zomaar 
zo zijn dat u bij de doelgroep hoort, maar dat we u onbedoeld geen uitnodiging 
hebben gestuurd. 
De kring start op 1 maart. Het is belangrijk om erbij te zeggen dat het verlies wél 
minstens 1 jaar geleden moet zijn. De ervaring leert dat -als het korter geleden is- 
deze bijeenkomsten als té heftig , te emotioneel worden beleefd.  
Als u mee wilt doen, is aanmelding wel noodzakelijk. Voor ons is het fijn als u dit 
uiterlijk 10 februari doet.  
De kring wordt gehouden op woensdagmorgen 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 
april, 26 april en 10 mei. We beginnen om 10.00 uur met koffie. De ochtenden 
vinden plaats in Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan. 
Misschien vindt u het spannend of moeilijk om deze stap te zetten. Mocht u een 
drempel voelen, weet dan dat u niet de enige bent. Als u eerst iets meer wilt weten, 
laat dit dan gerust weten.  We hopen op bijzondere momenten met elkaar, waarbij we 
elkaar kunnen bemoedigen en steunen. 



Opgave en/of informatie: Petra Nijboer (gpmnijboer@gmail.com , 0102499872) 
Loes Hössen en Petra Nijboer 
 

Vrijwilligersweekend 10 -12 maart 2023 
Onze kerk draait op vrijwilligers, die worden aangevuurd door 
onze professionals Petra en Hugo. Een deel van die vrijwilligers 
is lid van de kerkenraad. Het wordt steeds lastiger om mensen 
te vinden die zich voor langere tijd vast willen leggen voor het 
besturen van onze wijkgemeente. Dat zullen we zo 
langzamerhand als een gegeven moeten beschouwen, het is 
een trend die je overal tegenkomt. Dat hoeft geen probleem te 
zijn, als de taken die moeten worden uitgevoerd maar gedaan 

worden. Te denken valt aan pastoraal werk, diaconaal werk, collecteren, hulp bij het 
avondmaal, de zaal klaar zetten voor een bijzondere viering, gastvrouw/-heerschap, 
enz. 
De kerkenraad weet dat er veel mensen zijn die graag zo’n taak willen uitvoeren. Als 
die maar duidelijk omschreven is en voor een bepaalde tijd. Daar zijn we mee aan de 
slag gegaan en dat werken we nog verder uit. We zijn bezig om in de vorm van een 
jaarkalender de taken op in te plannen die uitgevoerd kunnen en moeten worden.  
Op zondag 12 maart wordt die jaarkalender gepresenteerd rond de kerkdienst 
gepresenteerd. Dan kunt u zich opgeven voor één of meer van de taken die 
hierboven zijn genoemd. De jaarkalender ligt dan in de hal en daarop kunt u uw 
naam invullen. Die kalender blijft het hele jaar door in de kerk hangen, zodat zoveel 
mogelijk mensen zich gestimuleerd voelen om mee te doen. 
 
Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart staan in het teken NL-doet. Op die twee dagen is 
het de bedoeling dat er van alles gebeurt in en rond het Kerkcentrum Holy. Op 
vrijdag en zaterdag kunnen er klusjes gedaan worden in de kerk. Te denken valt aan 
klein onderhoud, schoonmaak, etc. Daar komt nog een lijst van. In de omgeving van 
de kerk kunnen we zwerfvuil opruimen, we geven zo het goede voorbeeld aan onze 
wijk: houd onze wijk leefbaar, desnoods door ook het vuil van een ander op te rapen. 
Vanaf vandaag ligt er een intekenlijst om daaraan mee te doen. U kunt zich ook 
opgeven via nldoet@pknvlaardingenholy.nl 
Pieter Wapenaar 
 
Dank 
Afgelopen zondag werd ik verrast. Ik kreeg een prachtige bos bloemen als groet van 
de gemeente. Met mij gaat het gelukkig weer de goede kant op en ik hoop binnenkort 
u weer te ontmoeten in de kerk. Nogmaals dank. 
Riet van der Wind. 
 
Vrijdagmiddag……….Koffiemiddag 
Ik kom net thuis van de vrijdag koffiemiddag. Ik ben er nog helemaal vol en stil van. 
Het was een bijzondere middag. Donderdag 26 januari was het nl. gedichtendag en 
daar hebben we vrijdag aandacht aangegeven. Petra was bij ons en zij had een 
aantal mooie, aangrijpende gedichten meegenomen en heeft die voorgelezen. Ook 
ondergetekende heeft er een behoorlijk aantal op haar telefoon. Ook daarvan een 
aantal laten horen. We luisterden ernaar, spraken er met elkaar over, en waren soms 
gewoon even stil!! Heel bijzonder om dit met elkaar te beleven. 
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Ook dat kan op een “gewone“ vrijdagmiddag onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Nieuwsgierig geworden? ……kom eens langs! Je bent van harte welkom. 
Leni van den Berg 
 
In memoriam 
Op 14 januari 2023 is overleden Aart Jacob de Bruijn. Kanazondag 2021, het is de 
allereerste keer dat ik bij Aart en Jopie de Bruijn op bezoek ben. Een bos bloemen en 
felicitaties want in het jaar ervoor hebben zij hun 60 jarige bruiloft gevierd. Hoewel ik 
het eigenlijk niet van plan was, de hartelijke uitnodiging voor een kop koffie kan ik niet 
negeren.  Met enige regelmaat kom ik terug aan de Frieslandlaan 100. Niet vanwege 
de koffie maar de gezondheid van Aart. Aart, klein van stuk maar met een groots en 
sterk karakter. Zo leer ik hem kennen. Altijd optimistisch. Zijn leven is niet bepaald over 
rozen gegaan. Op jonge leeftijd – hij is dan negen jaar, moet hij afscheid nemen van 
zijn vader. Maar – en ook dat moet gezegd, over zijn tweede vader heeft hij niets dan 
lof. ‘Mijn eigen vader had het niet beter kunnen doen’ is het compliment dat hij maakt.  
Afgelopen 3 januari ben ik opnieuw aan de Frieslandlaan. Aart is de dag ervoor thuis 
gekomen uit het ziekenhuis. Het was zijn wens, nog één in de hem vertrouwde 
omgeving te zijn. Op de salontafel liggen de onderzetters van kinderen en 
kleinkinderen, opgestapeld als trofeeën van geluk en liefde. We praten over zijn leven 
en denken na over zijn afscheid. Hij is God dankbaar voor alles wat hij in dit leven 
mocht ontvangen.  
ds. Hugo M. Habekotté 


