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Bij zondag 19 maart 
De derde zondag in de veertigdagentijd is zondag Oculi (’ogen’, naar psalm 25, vers 
15: “Ik houd mijn ogen gericht op de Heer”). We lezen dan, volgens het Luthers 
leesrooster, Exodus 34: 1-10 en Lucas 11: 14-28. We horen hoe Mozes voor de 
tweede keer stenen platen moet uithakken, waarop God de geboden zal schrijven. 
De eerste platen smeet Mozes op de grond kapot uit woede over de afvalligheid van 
zijn volk rond het gouden stierkalf. Hoopgevend aan het verhaal is, dat God een 
tweede kans geeft en zijn naam uitroept over zijn volk. Lucas vertelt hoe Jezus wordt 
geassocieerd met een andere naam: die van Beëlzebul, ‘de vorst der demonen’. Zo 
zitten we middenin de belevingswereld waarin Jezus rondging en Gods Woord 
verkondigde tegen de machten van het duister in. Wie naar dat Woord luistert en 
ernaar leeft, wordt door Jezus gelukkig genoemd. 
In Het Zonnehuis zal om 10:15 uur Ds. Peterjan van der Wal voorgaan. 
Erwin de Fouw 
 
Project 40-dagentijd 
‘Sterk & Dapper, deel als Jezus’ is het thema van de 40-dagentijdcampagne in 2017. 
Een thema dat ons vraagt te delen zoals Hij deelt. We hopen dat u dit ook gaat doen. 
Sterk en dapper zijn kent vele vormen. Op weg naar Pasen verdiepen we elke week 
een vorm van sterk en dapper zijn: liefhebben, accepteren, overdenken, delen, 
bevestigen en stimuleren. Komende zondag staat overdenken centraal en wil ik u 
met behulp van beeld en geluid meer vertellen over het derde voorbeeldproject van 
deze campagne: Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië.  
Na afloop van de dienst staan de kinderen van de kindernevendienst weer met 
busjes klaar om uw besparingen van de afgelopen week te verzamelen. Afgelopen 
zondag heeft uw besparingen bijna 245 euro voor deze campagne opgebracht zodat 
de teller nu op ca. 565 euro staat. 
Franz Jansen, werelddiaken 
 
Pasen tot op vandaag 
Zoals bezoekers van de Paaswakeviering op zaterdagavond inmiddels wel weten, 
klinken er de laatste jaren – naast het Paasverhaal uit het Evangelie- ook verhalen 
die vertellen over Pasen vandaag: Verhalen die iets vertellen over licht na donker, 
over opstaan na een moeilijke tijd, of over opstaan tegen onrecht. Verhalen uit onze 
eigen tijd, deels uit onze eigen gemeente. Heeft u een dergelijk verhaal en wilt u er 
iets van delen (verwoord door uzelf of als u dit lastig vindt door mij) , laat u mij dat 
dan weten via de bekende wegen ( mail/telefoon). Of misschien weet u van iemand 
anders wel dat hij/zij een dergelijk verhaal te vertellen heeft dat goed past, breng 
hem/haar dan op dit spoor. Het lijkt mij bijzonder om op die manier iets van uw 
Paasverhalen te laten horen. Denkt u er eens rustig over na (ik kom hier niet voor 
niets nu al mee) en schroom niet! 
Petra Nijboer 
 
Paasgroetenactie Wijkgemeente Holy 2017 
Ook dit jaar gaat weer vanuit de Protestantse Kerk in Nederland de Paasgroet naar 
gevangenen in binnen- en buitenland. Dit jaar gaat de Paasgroet van Wijkgemeente 
Holy via het Justitiepastoraat naar gevangenen in een aantal gevangenissen in 
Nederland. 



 
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit het project in de 
gevangenis. Onder leiding van de predikant hebben gedetineerden een kunstwerk 
gemaakt met als thema ”Sterk en Dapper “; het thema van de 40–dagencampagne. 
Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht 
wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie.  
 
Na afloop van de dienst op 19 maart en op 26 maart 2017 kunt u de Paasgroet in de 
hal ophalen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten ontvangen, 
zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie de 
kaart ontvangt, vanwege de privacy, u mag ervan overtuigd zijn dat zo’n kaart 
gedetineerden erg goed doet. Het is altijd een feestelijke gebeurtenis als de kaarten 
in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
 
Wij rekenen op uw medewerking. 
 
Namens de Wijkdiaconie Holy. 
Wil Baris, voorzitter. 
 
Onderweg naar Pasen 
In deze 40-dagen tijd zijn er avondgebeden in de Pax Christikerk op de 
donderdagavonden van 19.30 - 20.00 uur: Momenten van stilte en bezinning. 
Het avondgebed op donderdag 23 maart is voorbereid door Nel v Bodegom en wordt 
muzikaal begeleid door Kees Wapenaar. 
We hopen op een goed moment van ‘samen-zijn’. 
Ria Witvoet 

 
Bijbelkring Meerpaal 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is er op woensdag 22 maart GEEN 
Avondmaalsviering in de Meerpaal, maar een reguliere bijbelkring. 
De Avondmaalsviering is verschoven naar woensdag 26 april.  
We starten met de kring woensdagmiddag zoals altijd rond 15.00 uur met koffie en 
thee. Zoals gewoonlijk is het in de kapel in de Meerpaal. Van harte welkom! 
Petra Nijboer  

 
Oecumene en de herdenking van 500 jaar Reformatie 
De herdenking van de Reformatie is ook in oecumenisch verband een thema.                 
Op woensdagavond 22 maart houdt mgr. Hans van der Hende, Rooms katholiek 
bisschop van Rotterdam een lezing met als titel “Oecumene: dialoog in het licht van 
Vaticanum II en 500 jaar Reformatie”. Dit doet hij op uitnodiging van het Platform van 
Kerken in Maassluis. U bent van harte welkom in de Petrus en Pauluskerk, 
Andreasplein 1 te Maassluis. Inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 20.15 uur. Een 
vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs gesteld om de avond mogelijk te maken. 
Erwin de Fouw 
 
Tafelgesprek over de rafelranden van de Reformatie 
Op donderdagavond 23 maart wordt voor de derde keer een maaltijd met 
tafelgesprek gehouden over een onderwerp dat samenhangt met de herdenking van 
500 jaar Reformatie. Ditmaal gaat het om de rafelranden van het werk van Maarten 
Luther. Hij zette niet alleen veel veranderingen ten goede in de Kerk in gang, maar 



hij heeft zich ook in een aantal opzichten zodanig verkeerd uitgelaten naar groepen 
mensen ( onder meer joden en mensen met een verstandelijke beperking) dat wij niet 
anders kunnen dan dit afwijzen. Wat ging er mis en hoe kunnen wij voorkomen dat 
wij niet dezelfde fouten van hem overnemen? We gaan om 18.30 uur samen aan 
tafel, in de Bethelkerk. Opgave graag bij (één van) de predikanten Erwin de Fouw of 
Guus Fröberg. 


