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Zondag 11 maart  
De vierde zondag van de veertigdagentijd heet ‘Laetare’, ‘Verheug u’, naar de 
antifoon “Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om 
haar...” (Jesaja 66, 10a). Deze hoort bij de psalm van de intocht voor deze dag: 
psalm 122, waarin de vreugde om (de tempel van) Jeruzalem eveneens de 
boventoon voert. Een vrolijke zondag, dus, binnen de ingetogen veertigdagen. De 
lezingen uit het oecumenisch leesrooster neigen dan ook al naar Pasen. Een verhaal 
over de doortocht van volk en de ark van het verbond door de Jordaan, uit Jozua 4: 
19-5, 1, 10-12, en over de overvloed van Gods goedheid uit vijf gerstebroden en vijf 
vissen.  
Erwin de Fouw 
 
“Ik zorg voor jou” 
In deze veertigdagentijd zijn we al enkele zondagen met de kinderen bezig met het 
project “Ik zorg voor jou”. We lezen verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. 
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld 
in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar 
het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er 
zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met 
Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen. 
Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. 
Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand 
kunt zorgen. Aanstaande zondag lezen we het verhaal van de 
broodvermenigvuldiging (Johannes 6: 4-15). Het thema zal zijn: “Ik geef je te eten”. 
We hopen jullie aanstaande zondag weer allemaal te zien.  
 
Verkoop lekkernijen 
Komende zondag (11 maart) zullen de kinderen van de kindernevendienst weer 
allerlei lekkere baksels verkopen na de kerkdienst. De opbrengst van deze verkoop 
zal gaan naar de Actie 40-dagen tijd. De baksels zullen worden verkocht in handige 
meeneemzakjes, zodat u later op de zondag nog kunt genieten van een heerlijk 
koekje, cupcakje, stukje boterkoek of cake. Neemt u wat extra geld mee a.s. zondag? 
Henriëtte den Dekker-Hoeve 
 
Actie 40-dagentijd 
In deze periode van bezinning in de 40-dagentijd besteden we aandacht aan onze 
naaste wat verder weg. Dit jaar sluiten we hiervoor aan bij de campagne van de 
Vastenactie. In het noorden van Zambia ligt een van de armste districten van het 
land. De meeste mensen werken hier als dagloner. De hiv/aids epidemie die dertig 
jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verder verergerd en heeft bovendien 
grote invloed op de familiestructuren. Ouders overlijden of zijn te zwak om te werken, 
kinderen blijven achter of belanden bij hun grootouders. In dit district zetten de 
zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria zich in waar de nood het hoogst is. 
De Vastenactie van dit jaar is onder meer bestemd voor de ondersteuning van het 
werk van de zusters. 
Afgelopen zondag heeft uw besparingen ca € 280 voor deze campagne opgebracht 
waardoor de teller nu staat op ca € 770. Na afloop van de dienst staan de kinderen 



van de kindernevendienst weer klaar om uw besparingen van deze week in te 
zamelen. 
 
Ik wil ook uw aandacht vragen voor de vastenwandeling op zaterdagmiddag 17 
maart in Vlaardingen. In het thema van de vastenactie “Gaan waar niemand gaat, 
doen wat niemand wil doen” gaan we in Vlaardingen niet zozeer voor de wandeling 
maar voor de ontmoeting. Een ontmoeting met mensen die dichtbij mensen willen 
staan die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo kunt u verrast worden door 
initiatieven waar u misschien nog niet van wist. We lopen in Vlaardingen van plek 
naar plek. Start: 12.00 uur; einde: 15.30 uur. Bijdrage €5,- (voor de lunch). Opgave 
vóór 15 maart via movzwo@hetnet.nl. 
Franz Jansen 
 
Het ‘Onze Vader’ in beweging 
Zondag 11 maart is de tweede bijeenkomst van “Het Onze Vader in beweging” De 
reacties na de eerste keer waren positief! We gaan zondag verder met weer een 
paar regels. Naast de bewegingen zullen we kort stil staan bij de tekst. Op deze 
manier hopen we tekst en beweging tot een eenheid te brengen. We beginnen na de 
kerkdienst om 11.30 uur en het duurt een half uur. Na zondag komen we nog op 25 
maart en 15 april bij elkaar. Ook als je de vorige keer niet bent geweest, kun je nu 
instappen. Voel je welkom om te komen en mee te doen. 
Josee van der Kooij, Arianne Lodder 
 

Op weg naar Pasen 
Op woensdag 14 maart wordt in de Pax Christi kerk weer een vastenmaaltijd 
gehouden van 18.30 - 19.30 uur 
Een eenvoudige maaltijd, gecombineerd met gebed, een lied en gesprek. 
Wanneer u een vastenmaaltijd wilt bijwonen, verzoeken wij u zich aan te melden bij  
Ria Witvoet, e-mailadres: rwit@hetnet.nl, tel.nr.: 010-4742031, maar u kunt ook 
gebruik maken van de intekenlijst in de hal van de kerk. 
De maaltijden worden georganiseerd door Kerkcentrum Holy en de Pax Christikerk  
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
U bent van harte welkom. 
Nel van Bodegom en Ria Witvoet 
 
Vrouwendag 
Je kunt je nog aanmelden voor de Vrouwendag van komende zaterdag. Thema is: 
“Steen voor steen: in welk huis wil jij wonen?” Ons leven is opgebouwd uit allerlei 
bouwstenen die verschillend zijn. De ene keer bouw je wat op, dat wellicht op een 
keer weer wordt afgebroken. Je bouwt iets op omdat je vrouw bent, moeder, zus, 
dochter, buurvrouw, omdat je een functie op je werk hebt. Noem maar op. Wat zijn 
belangrijke bouwstenen voor jou? Naast een spreekster die de middag opent, 
lunchen we met elkaar en zijn er leuke workshops. Belangrijk vinden we ook dat er 
ontmoeting is en verbinding. Maak (opnieuw) kennis met andere vrouwen. 
Deelnemers van vorig jaar komen weer terug omdat het gewoon een leuke middag 
was. Het lijkt ons leuk als u en jij ook komt. De dag duurt van 12.00 – 16.30. Kosten 
zijn € 5,- Graag wel even aanmelden in verband met de lunch bij Loes Hössen 
(loes.hossen@gmail.com / 06 49 77 25 80 ) of Arianne Lodder 
(ariannelodder.kw@gmail.com /06 23 24 15 40) 
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70 pluskring 
Op woensdagmiddag 14 maart is er weer een bijeenkomst van de 70pluskring. We 
gaan dan weer in gesprek aan de hand van oecumenisch maandblad Open Deur. De 
titel van dit paasnummer is: ‘De rotsen gaan open’ en verwijst onder meer naar wat 
er volgens de Bijbel gebeurde na de opstanding van Jezus en naar de weggerolde 
steen voor zijn graf. Maar rotsen zijn er ook op andere manieren in ons leven. Ze 
liggen soms verspreid over ons levenspad, als soms bijna onneembare hobbels. 
Toch mogen we verder op weg. We hopen u te ontmoeten, ook als het voor u voor 
de eerste keer zou zijn. 
Erwin de Fouw 
 
Witte Donderdagdienst begint om 19.30 uur 
Op Witte Donderdag, 29 maart, begint de viering anders dan de voorgaande twee 
jaren om 19.30 uur. Dit, omdat we ervoor gekozen hebben dit jaar geen 
gemeentemaaltijd van brood en vis te organiseren, maar een meer klassieke dienst 
waarin ook het Heilig Avondmaal gevierd wordt. In deze veertigdagentijd is gekozen 
voor een aantal bezinnende oecumenische vastenmaaltijden in de Pax Christikerk op 
de woensdagavonden en een paasontbijt op paasochtend, zodat we toch geregeld 
samen aan tafel kunnen gaan. Ik meld het hier, omdat er in de wijkbrief Holy Nieuws 
verschillende tijdstippen vermeld zijn komen te staan.  
Erwin de Fouw 
 
Paasontbijt 
Op paaszondag, 1 april, is iedereen die wil voorafgaand aan de kerkdienst welkom 
voor een gezellig paasontbijt in de hal van Kerkcentrum Holy. We willen om 9.00 uur 
aan tafel. Wij zorgen voor de gekookte eieren, koffie en thee. Neemt u zelf melk, 
sinaasappelsap, matzes, brood, boter en broodbeleg mee? We delen dan het geheel 
met elkaar. Bij het bepalen van de hoeveelheid kunt u het beste uitgaan van net iets 
meer dan u nodig hebt voor het aantal mensen waarmee u zelf naar het ontbijt komt. 
Dan hebben we zeker genoeg, maar houden we ook niet teveel over. Mensen met 
een voedselallergie, bijvoorbeeld voor gluten, wordt verzocht zelf geschikte 
voedingswaren mee te nemen. Vanaf heden tot en met Palmzondag liggen er elke 
zondag intekenlijsten voor het ontbijt in de hal van het Kerkcentrum. 
Wij hopen dat u gezellig komt ontbijten! 
Met een hartelijke groet, 
namens de voorbereidingscommissie, 
Erwin de Fouw 


