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Komende zondag, 23 februari zal Ds. Rien Wattel uit Hoofddorp bij ons voorgaan in 
het Kerkcentrum. De viering begint om 10:00 uur. In Het Zonnehuis begint om 10:15 
uur een viering in De Brasserie. Deze zondag is Ds. Peterjan van der Wal de 
voorganger in de viering. Tijdens deze viering zal het Heilig Avondmaal worden 
gevierd. U bent van harte welkom! 
André Betsema 
 
Aswoensdag 
Op woensdag 26 februari is de Aswoensdagviering in de Pax Christi kerk.  
Dit is een gezamenlijke viering met de H. Lucaskerk en onze wijkgemeente Holy.  
De viering begint om 19:30 uur. Voorganger is Pater M. Tharsis, met samenzang en 
muzikale begeleiding van Jaap en Joke van Toor. 
Voorafgaand aan de viering is er een sobere maaltijd in de Pax Christikerk.  
Aanvang van de maaltijd is om 18:30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via de 
intekenlijsten in de hal van de kerken. 
 
Bijbelkring Meerpaal 
Op woensdag 26 februari komt de Bijbelkring weer bijeen in de kapel van de 
Meerpaal, zoals altijd op de vierde woensdag van de maand. We beginnen om 15.00 
uur. We lezen, zingen en bidden en gaan met elkaar in gesprek rond een bijbeltekst 
of thema. Van harte welkom! 
Loes Hössen en Petra Nijboer 
 

Koffie-inloop 
Op vrijdag 28 februari van 10.00-12.00 uur is er weer koffie-inloop. Elke laatste 
vrijdag van de maand is de kerk open voor ontmoeting en een kopje koffie of thee. 
Connie is deze keer uw gastvrouw. Wij hopen ook u te kunnen begroeten en neemt u 
gerust iemand mee. Iedereen is van harte welkom! 
Connie Koole 
 
Op weg naar Pasen 
Zoals u wellicht weet werd er, tot vorig jaar, in de vastentijd altijd een oecumenisch 
avondgebed gehouden. Dit jaar heeft de werkgroep besloten er een andere invulling 
aan te geven, die hopelijk meer mensen gaat aanspreken. 
Elke donderdag in de vastentijd is er in de Pax Christi kerk, in samenwerking met 
onze wijkgemeente, een: 40-dagen meditatie. Een bezinnend moment in de drukte 
van alle dag waar ruimte is voor stilte en muziek en het branden van een kaarsje. 

 
De data waarop dit "bezinnend moment" wordt gehouden zijn: 
de donderdagen 5, 12, 19 en 26 maart en 2 april van 19.15 uur tot 19.45 uur. 
U hoeft zich hiervoor niet op te geven, loop gerust binnen. Welkom! 
Namens de werkgroep, Ria Witvoet 

 

 


