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Aanstaande zondag 
Aanstaande zondag is de vierde zondag van de Veertigdagentijd, deze heet naar het 
begin van psalm 122: Laetare (verheugt u). 
Er breekt midden in de tijd paaslicht door. De kleur is dan ook niet meer volop paars, 
maar rozerood. 
We lezen uit Deuteronomium, uit die prachtige rede waarin Mozes zijn volk de keuze 
voorhoudt tussen leven en dood: Deuteronomium 30: 11-20 en uit het evangelie van 
Johannes over de spijziging van de vijfduizend; Johannes 6:1-15. 
Daar wordt het leven gedeeld, en dat blijkt een feest te zijn dat ook nu al volop gevierd 
kan worden. We hopen met elkaar al iets te beleven van het komende feest van Pasen. 
In Het Zonnehuis gaat om 10:15 uur Ds. C.J. Droger voor. 
Jan de Geus 

 
Project 40dagentijd 
‘Sterk & Dapper, deel als Jezus’ is het thema van de 40dagentijdcampagne in 2017. 
Een thema dat ons vraagt te delen zoals Hij deelt. We hopen dat u dit ook gaat doen. 
Op weg naar Pasen verdiepen we elke week een vorm van sterk en dapper zijn. 
Komende zondag staat in het teken van delen. Wat zou u kunnen delen met iemand in 
uw omgeving? Ik wil u komende zondag met behulp van beeld en geluid meer vertellen 
over het vierde voorbeeldproject van deze campagne: Helpen waar geen helper is in 
Rotterdam. Dit is tevens ons regionale project dichterbij. Wij willen 15% van de 
opbrengst van deze campagne van heel Vlaardingen (en een deel van Schiedam en 
Maassluis) aan dit project besteden. 
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 
hebben uw besparingen bijna 380 euro voor deze campagne opgebracht zodat de teller 
nu op ca 945 euro staat. 
Franz Jansen, werelddiaken 

 
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 30 maart is voorbereid door Jolanda Mooren met 
muzikale begeleiding door Henk Schoenmakers. 
We hopen op een goed moment van ‘samen-zijn’. 
Ria Witvoet 
 
4e avond in de serie over het lijden: LIJDEN IN DEZE TIJD – 29 maart 
Is lijden een onderdeel van het leven of blijven we de waarom-vraag stellen? Hoe gaan 
we ermee om als we anderen zien lijden: raken we erdoor verlamd of gaan we over tot 
actie? Is er een manier om lijden een plek te geven in het leven en hoe dan? Over deze 
en andere vragen willen we met elkaar in gesprek gaan.  
Hartelijk welkom op woensdag 29 maart, 20.00 uur in Kerkcentrum Holy. 
Pastor Marja Griffioen (marja.griffioen@kpnplanet.nl of tel.0182-581273) en Arianne 
Lodder (ariannelodder.kw@gmail.com) 
 
Oproep Het Zonnehuis 
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Afgelopen najaar vroegen wij u om ons in Het Zonnehuis te ondersteunen bij een aantal 
taken. We zijn erg blij met de vele positieve reacties die daarop zijn gekomen. Zo is ons 
koffieteam weer op volle sterkte en hebben wij mensen gevonden voor de zang en 
vieringen op de dinsdagmorgen. Op dit moment hebben wij nog behoefte aan één of 
twee vrijwilligers die een of tweemaal per maand bewoners willen begeleiden van, naar 
en tijdens de zondagse kerkdienst om 10.15 uur. Uw reactie zien we graag tegemoet. 
U kunt rechtstreeks contact opnemen met ondergetekende, tel. 0181-479766 of email: 
ajpw.vanderwal@inter.nl.net. Hartelijk dank voor uw aandacht. Mogen we opnieuw op u 
rekenen? 
Namens de geestelijk verzorgers, 
ds. Peterjan van der Wal. 

 
Hulp in de Praktijk (HiP) 
Door veranderingen en bezuinigingen in de sociale sector wordt er steeds meer hulp 
van kerkelijke organisaties gevraagd en zijn de problemen waar de Wijkdiaconie nu 
voor komt te staan anders van aard. 
Zo kunnen we allemaal weleens wat hulp gebruiken. Praktische hulp, bij een klusje in 
huis of met boodschappen doen. Maar ook sociale hulp, want iedereen heeft behoefte 
aan een praatje op z'n tijd. Meestal krijgen we die hulp van familie en vrienden, maar 
niet iedereen kan daar op terugvallen. Het is dan fijn om te weten dat via HiP contact 
kan worden gelegd met hulpbieders uit de buurt. HiP staat voor Hulp in Praktijk. 
Stichting HiP brengt hulpvragers en hulpbieders bij elkaar. Het eerste overleg van de 
kerken met de Stichting HiP is geweest. Onze Wijkgemeente heeft positief gereageerd 
om samen met de Kerk van de Nazarener en de Volle Evangelie Gemeente 
Vlaardingen mee te doen aan het project van de Stichting HiP.  
Dit betekent dat onze Wijkgemeente voor een coördinator en 5 tot 10 enthousiaste 
personen gaat zorgen om waar nodig is hulp te bieden. Bij het Sociaal Wijkteam komt 
de hulpvraag binnen, die vervolgens aan de coördinator wordt voorgelegd. 
Oproep: 
Wilt u uw vaardigheden en talenten inzetten? Meldt u dan aan als hulpbieder via de 
website: www.stichtinghip.nl 
Wilt eerst nog nadere informatie dan kunt u terecht bij: 
Arianne Lodder, kerkelijk werker, tel. 0623241540, e-mail:ariannelodder.kw@gmail.com 
of Wil Baris, voorzitter Wijkdiaconie, tel. 010-4744811, e-mail: w.baris43@gmail.com 
Arianne Lodder - Wil Baris 
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