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Zondag 20 januari is het de tweede zondag na Epifanie en deze zondag heet Kana 
zondag, omdat dan volgens traditie het verhaal van ‘de bruiloft te Kana’ (Johannes 2: 1-
11) wordt gelezen.  
Het zal een bijzondere viering worden, met aandacht voor de echtparen uit onze 
gemeente die in 2018 een huwelijksjubileum hebben gevierd (12½, 25, 40, 50, 60 en 65  
jaar). Vanuit de werkgroep pastoraat leek het ons goed om, los van wat elke 
wijkwerkgroep/sectie ‘doet’ aan huwelijksjubilea, voor elk paar ‘hetzelfde’ aan te bieden: 
een felicitatiekaart rond de huwelijksdatum en een speciale uitnodiging voor a.s. zondag. 
Er zal dus (algemene) aandacht voor hun mijlpalen zijn tijdens deze viering. Kana zondag 
leek daarvoor een mooie zondag qua symboliek.  
Het verhaal over de bruiloft te Kana lijkt te vertellen over een ‘gewone’ bruiloft zoals die 
wel vaker werd gevierd, maar het verhaal staat symbool voor iets veel groters, namelijk 
het verbond tussen God en zijn mensen. Het is dus nadrukkelijk een verhaal voor ons 
allemaal. Ik hecht eraan te benadrukken dat het zondag ook een viering zal zijn voor ons 
allemaal, zoals dat elke zondag geval is/zou moeten zijn.  
Het is fijn om aandacht te geven aan de mooie momenten in het leven, het is goed om stil 
te staan bij wat er te vieren valt. Juist en vooral omdat het nooit vanzelfsprekend is. Dit 
neemt niet weg dat wij als voorbereiders ons er zeer bewust van zijn dat een dergelijke 
viering voor mensen ook wat pijnlijk kan aanvoelen. Voor hen die hun partner moeten 
missen, voor mensen die in 2018 een jubileum net niet hebben gehaald, of juist wel, maar 
daarna elkaar los moesten laten. Voor mensen die nog wel samen zijn, maar die veel 
zorgen hebben. Voor mensen die ongewild alleen zijn gebleven en voor degenen die 
moesten meemaken dat hun huwelijk of relatie het niet gered heeft. Dit zijn slechts een 
paar voorbeelden van de pijnlijke kant ervan. Natuurlijk is ook dáár aandacht voor, in de 
gebeden bijvoorbeeld. Desalniettemin wordt het een feestelijke viering voor ons allemaal 
dus, want feest vieren mag zegt ons het bekende verhaal van Johannes.  
De muzikale familiegroep Jun zal medewering verlenen en ook Josee van der Kooij is van 
de partij. Voor wat betreft de lezing uit het Oude Testament wijken we af van het rooster. 
We lezen Psalm 23 en Josee zal deze psalm in beweging tot uiting brengen. Op een later 
moment zal zij rond deze psalm een viertal bijeenkomsten organiseren. Daarover later 
meer. We hopen op een mooie dienst!  
Petra Nijboer 
 

Bijbelkring Meerpaal 
Na een korte winterstop gaat de bijbelkring in de kapel van de Meerpaal weer van start. 
Op 23 januari komen we weer bij elkaar. We beginnen om 15.00 uur. We lezen, zingen en 
bidden en gaan met elkaar in gesprek rond een thema.  
Van harte welkom! 
Loes Hössen en Petra Nijboer 
 
Avondgebed 
Dit jaar wordt door de Verzamelde Kerken van Vlaardingen voor het eerst, tijdens de week 
van gebed voor de eenheid van de christenen, dagelijks in de kerken van Vlaardingen 
gebedsbijeenkomsten/avondgebeden /vieringen gehouden. 
De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur. Zie voor het schema het bericht elders in 
Onderweg. Voor de wijk Holy wordt het avondgebed gehouden op donderdag 24 januari 
om 19.00 uur in de pax Christi kerk. 
U bent van harte welkom. 
Ria Witvoet 

 



Koffie-inloop op vrijdag 25 januari van 10.00-12.00 uur.  
Zoals u weet is op elke laatste vrijdag van de maand de kerk open voor ontmoeting en een 
kopje koffie of thee. De eerste koffieochtend van 2019 zal zijn op 25 januari.                                                                                
U bent van harte welkom voor een praatje en wat gezelligheid. Corrie Spronk zal Uw 
gastvrouw zijn. Neem gerust een bekende of uw buurman en/of buurvrouw mee.                                                                                                         
Komt U ook en doet U mee? 
Connie Koole 
 
De brugklas op bezoek! 
“Als U het universum heeft gemaakt, heeft U dan ook aliens gemaakt?” 
“Wat is geluk?” 
“Als iemand zo boos op je is dat hij je niet wil aankijken, kan het dan nog goed komen?” 
 
Vlak voor de kerstvakantie bezochten vijf brugklassen van het Lyceum Vos het 
Kerkcentrum Holy. Tijdens dat bezoek legde ik hen uit dat de kerk een plek is waar 
mensen samen proberen uit te vinden hoe het leven werkt. En omdat God het leven 
gemaakt heeft, doen we dat natuurlijk samen met Hem!  
 
De leerlingen mochten zelf ook aan de slag met dat ‘uitvinden hoe het leven werkt’. Ze 
konden bijvoorbeeld terugkijken op het afgelopen jaar en een hoogte- of dieptepunt 
tekenen of opschrijven. Ze konden in zand iets opschrijven waar ze ‘sorry’ voor moesten 
zeggen, en dat daarna uitvegen als teken van vergeving. Bovenstaande citaten komen uit 
de opdracht ‘Grote Vragen’: Als je God 1 vraag mocht stellen, wat zou dat dan zijn?  
 
Ik was geraakt door de openheid in de antwoorden van de leerlingen. De diepte van de 
vragen die ze met zich meedragen, de emoties die om voorrang strijden, de complexiteit 
van wie ze zijn en willen zijn. Jongeren hebben het nodig om ergens terecht te kunnen met 
dat alles. Ik ben dankbaar dat we als Kerkcentrum Holy even die plek voor hen konden zijn 
en ik bid dat God verder gaat met wat hij aangeraakt heeft bij deze leerlingen in wat ze 
ontdekt hebben in de kerk.  
 
Wil je meer weten over wat we precies gedaan hebben of hoe het was? Bel of mail me, ik 
vertel er graag meer over!  
Juliëtte Pol 
 
Hoe verder? 
Geen interim predikant 
De afgelopen maanden zijn we op zoek geweest naar een interim predikant die o.a zou 
onderzoeken ‘wat ons bindt’ en welke verschillen er binnen onze wijkgemeente zijn. 
Veelvuldig contact met het landelijk bureau van de kerk heeft helaas niet tot resultaat 
geleid. Vorige week maandag heeft de kerkenraad besloten advies in te roepen van de 
voormalige gemeenteopbouwwerker van de PKN, de heer Jack de Koster uit Culemborg. 
Hij heeft ruime ervaring met de problematiek en heeft als opdracht gekregen: 
 
“Binnen de wijkgemeente is er verschil van beleving en verwachting van de prediking. Om 
een predikant te kunnen beroepen die past bij de wijkgemeente is het nodig deze 
verschillen helder met elkaar te verwoorden. Ook de verwachtingen van de theologische 
ligging, vertaald naar de verkondiging van de te beroepen predikant is een issue. De 
uitkomsten van het onderzoek zullen vertaald worden naar een profielschets voor een 
nieuwe predikant” 

 



In februari en maart zal hij met individuele leden (o.a. ook Erwin), kleinere en grotere 
groepen gemeenteleden gesprekken voeren. Uiterlijk mei hoopt hij zijn onderzoek af te 
kunnen ronden. U hoort / ziet de komende tijd ongetwijfeld iets van hem. 
Voor de komende periode heeft Pieter Wapenaar voldoende gastpredikanten kunnen 
inroosteren. 
 
Bijstand in het pastoraat 
Voor extra inzet in het pastoraat en ter ondersteuning van Petra, Loes en Rinske heeft de 
wijkkerkenraad Marja Griffioen-Verwey, pastor van Ambacht Oost, bereid gevonden om 
ons pastorale team te ondersteunen. Het gaat hierbij om een flexibele inzet van 8 uur per 
week.  
 
Ideeën, vragen? 
Blijf er niet mee lopen! 
Chris Bos, voorzitter wijkkerkenraad.  
 

 


