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Aanstaande zondag, 1 maart, zal Mw. Ds. Len Lafeber uit Zoetermeer bij ons 
voorgaan in het Kerkcentrum. Aanvang van de viering is 10:00 uur. In Het Zonnehuis 
zal Mw. Jacolien Immerzeel-van Oosten de viering verzorgen die om 10:15 begint in 
De Brasserie. In de Brasserie van Drieën-Huysen Zuid begint een viering om 10:00 
uur die wordt geleid door Dhr. Jan Zegwaard. Weet u van harte welkom bij deze 
vieringen. 
 
Op weg naar Pasen  
Donderdag 5 maart wordt er een 40 dagen meditatie gehouden in de Pax Christi 
Kerk: een bezinnend moment in de drukte van alle dag waar ruimte is voor stilte en 
muziek en het branden van een kaarsje. Van 19.15 uur tot 19.45 uur. 
Loop gerust binnen. Wees welkom! 
Ria Witvoet 
 
Vastenactie 2020 
Dit jaar vragen we tijdens de Vastenactie weer aandacht voor de Ander. In dit geval 
via de organisatie van Vastenactie. U leest hier elders in dit blad meer over. Dat 
betekent dat we u vragen een aantal weken soberder te leven dan u al doet, om in 
elk geval het gevoel te hebben dat je meeleeft met de ander die het niet zo goed 
heeft getroffen. 
Er zal regelmatig een onderdeel van het werk van Vastenactie onder uw aandacht 
worden gebracht. Het thema is: ’Werken aan je toekomst’. Dat komt heel dicht bij in 
het verhaal van Taco van der Meer, docent aan het College Vos in Vlaardingen. 
Prachtig zoals hij kinderen zicht op de toekomst geeft.  
Op zondag 1 maart ligt er in de kerk een folder en een afdruk van het Hongerdoek 
dat dit jaar wordt gebruikt. U vindt hier een fragment van. 
Ze zijn in de kerk verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
In het kort zal worden geschetst wat de kracht is van goed onderwijs. 
Pieter Wapenaar 
 
Kindernevendienstproject : “Een teken van Leven” 
In de veertigdagentijd lezen we verhalen uit het boek Exodus. De verhalen die we 
lezen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht.  
Zondag 1 maart ‘Ik ben er’ 
De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun ellende uit naar God. 
Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven. Met dit 
verhaal beginnen we deze veertigdagentijd en het project “Een teken van Leven”. We 
zullen deze weken ontdekken dat mensen steeds opnieuw mogen hopen op een 
teken van leven en dat we elkaar tekens van leven mogen geven. 
 
Verkoop van lekkernijen voor de vastenactie: 
Na afloop van de dienst op zondag 1 maart zullen de kinderen weer allerlei 
lekkernijen verkopen. De opbrengst van deze verkoop zal traditiegetrouw naar de 
veertigdagentijd collecte gaan. Vergeet u dus niet wat extra geld mee te nemen? 
Namens de Kindernevendienst, 
Henriëtte den Dekker-Hoeve 
 



 
Huispaaskaarsen 
Vanaf komende zondag ligt de intekenlijst voor de huispaaskaarsen weer klaar. U 
kunt weer kiezen uit verschillende soorten en maten. Geef uiterlijk 8 maart uw 
bestelling door. Dan zijn ze op tijd beschikbaar. 
André Betsema 
 
Ontmoetings(soos)middag voor ouderen in Holy 
Woensdag 4 maart 2020 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in 
het Kerkcentrum Holy. Op deze soos middag komt Paul van Vugt van de Federatie 
Broekpolder een presentatie geven over de Broekpolder. Heel leuk om over dit mooie 
gebied zo dicht bij ons uitgebreid geïnformeerd te worden.  
Na de pauze is er weer alle gelegenheid om een spelletje te doen of met elkaar 
verder te praten. U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 
uur. Ook als u nog nooit geweest bent, u, mannen en vrouwen, van harte welkom. U 
kunt een vriend of vriendin of uw buren meenemen.  
Tot ziens op woensdag 4 maart a.s. Als u vervoer nodig hebt, bel dan deze keer 
even met Marijke Judels, tel. 4750716 Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum, tel.  4741164 of Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 
 
Vrouwendag 
Op 7 maart 2020 willen we een vrouwendag organiseren. We doen dat dit jaar in 
samenwerking met onze buren, de Pax Christi geloofsgemeenschap. Het thema van 
dit jaar zal zijn “Vrijheid”. Dit is ook het thema van de internationale vrouwendag, in 
het kader van 75 jaar vrijheid. Tijdens deze dag zullen we nadenken met elkaar wat 
vrijheid betekent, voor iedereen individueel of in groter verband. We hebben als 
spreekster Lidwien Meijer uitgenodigd en werken dit thema uit in workshops. Het is 
de bedoeling om in ontspanning en zingeving verbinding te zoeken met elkaar, 
allemaal vrouwen met een eigen idee en beleving van vrijheid.  
Interesse gekregen? Meld je aan en neem je buurvrouw, dochter, moeder, nichtje of 
welke vrouw dan ook bij je in de buurt, mee. We willen wel graag weten of je komt en 
met hoeveel vrouwen je komt. De dag start om 11.30 uur en zal rond 15.30 uur 
afgesloten worden met een hapje en een drankje. De kosten voor deze dag zijn 5.- 
incl. koffie/thee/lunch.  
Aanmelden kan bij Loes Hössen (loes.hossen@gmail.com) en Elly Barendregt ( 
koalsie@upcmail.nl)   
 
Wij gedenken Johanna Wilhelmina Abrahamse-van Zeijl (92 jaar, Willem 
Frederikstraat 48, overleden op 18 februari).  Geboren en opgegroeid in Rotterdam 
op als oudste van 3 kinderen. Al jong verloor ze haar vader. Aan het einde van de 
oorlog mocht ze met een groep kinderen aansterken in het oosten van het land. Ze 
trouwde in 1956 met Jan Abrahamse, met wie ze een hecht en liefdevol huwelijk had. 
Drie dochters en twee kleinkinderen mochten ze krijgen. Ze was zeer zorgzaam, 
maar ook bezorgd, kon streng zijn, maar was er voor haar kinderen. Ze genoot van 
strand, zee en bergen, hield van piano spelen en was betrokken en geïnteresseerd. 
Ook was ze heel trouw in vriendschappen. Ze sloeg zich met wilskracht door de 
periode van ziekte van haar man heen en bezocht hem elke dag in het hospice de 
laatste periode. Na zijn overlijden klaagde ze nooit en probeerde ze door te gaan, 
maar ze miste hem steeds meer. Ook leverde ze veel in. Haar krachten namen af. Ze 
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bleef zeer helder van geest. Ze kende ook verdriet en zorgen, om één dochter, om 
de kleinkinderen. Een pijn die ze mee droeg tot het laatst. Ze had veel steun aan 
dochters Wilma en Anja en schoonzoon Lex en er was veel liefdevolle zorg om haar 
heen. Na een ziekenhuisopname mochten haar laatste dagen zijn zoals ze graag 
wilde: op dezelfde plek waar zo liefdevol voor haar man was gezorgd: De Margriet. In 
rust is ze gegaan. Ze zal gemist worden. Op 22 februari was het afscheid in 
crematorium Beukenhof. Dat haar allernaasten troost mogen vinden in alle kostbare 
herinneringen en zich gekend mogen weten in hun verdriet door God en door 
mensen. 
Petra Nijboer  
 
 
 


