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Bij de viering van 29 maart
Geen viering waar je ’live’ bij kunt zijn. Maar wel een moment om samen te beleven.
Voor de viering van komende zondag was geen predikant ingeroosterd, dus heeft
een groepje mensen een aantal weken geleden al de koppen bij elkaar gestoken om
de dienst voor te bereiden. Op voorstel van Ineke Nieuwstraten werd gekozen voor
het thema “Den juisten tijd” in het kader van de Geuzenmaand. Alle afspraken waren
gemaakt en de taken verdeeld toen het bericht kwam dat er voorlopig geen
kerkdiensten zouden zijn in het Kerkcentrum. Toen er een initiatief kwam om op 22
maart een opgenomen viering uit te zenden, heeft de voorbereidingsgroep gemeend
dat dit voor 29 maart ook zou moeten kunnen. Bram van der Borden, André Betsema
en Piet George werden bereid gevonden om hun medewerking te verlenen en zo
kunt u aanstaande zondag opnieuw een uitzending via de website meebeleven.
Marja van Aperen, Leni van den Berg, Jan de Geus en ondergetekende hopen dat
we de verbondenheid met elkaar kunnen beleven, ook als we elkaar niet rechtstreeks
in de ogen kunnen kijken.
Lezingen: Ezechiël 37: 1-14 en Evangelielezing: Johannes 11: 1-4, 17-27 en 39-44
Liederen uit het liedboek: 556:1, 610 en 608
Pieter Wapenaar
Vastenactie
Net als de vieringen proberen we met de Vastenactie ook de draad op te pakken.
Onze aandacht is misschien gericht op alles wat met de Coronacrisis te maken heeft.
Maar ook andere zaken vragen onze aandacht. Ik merk dat ik geen geld uitgeef aan
koffie als je ergens onderweg bent. En ook doordat je nauwelijks de deur uitgaat
houd ik geld over. Dat is natuurlijk fijn. Ook fijn voor de Vastenactie, maar ook de
Voedselbank.
In de kerkdienst van 8 maart maakten we kennis met Patrick uit Zambia, die als kind
na de dood van zijn vader werd opgenomen door de zusters van de missie. Hij ging
daar naar school en leerde een vak: groente verbouwen en naaien. Nu geeft hij zelf
naailes aan gehandicapten, zodat deze mensen later zelf in staat zijn om in hun
levensonderhoud te voorzien.
Voor mensen als Patrick voeren we actie. Mensen die, doordat zij een opleiding
hebben gevolgd, zelf verantwoordelijkheid nemen. Komende zondag staan de
leerlingen van Taco van der Meer centraal. Taco geeft les aan de internationale
schakelklas van het VOS. Veel van zijn leerlingen zijn vluchtelingen uit
oorlogsgebieden. Drie weken geleden heeft u hierover uitgebreid kunnen lezen in
“Onderweg”.
Tot nu toe heeft de Vastenactie, inclusief de verkoop van de koekjes met € 122,65
een bedrag opgeleverd van in totaal € 453,33.
Zondag staan er geen busjes bij de uitgang. U kunt uw gift voor de Vastenactie
overmaken naar rekening NL04 INGB 0000 023325, t.n.v. Vastenactie Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen.
Pieter Wapenaar
Kerkdienst
Een bijna lege kerk. Vreemd, onwerkelijk, maar ook bijzonder. Een kerkdienst die
wordt opgenomen is geen regel, maar ook niet iets wat nooit gebeurt bij ons. We
hebben een traditie van het opnemen van bijzondere diensten, zoals de

gedachtenisdienst. Alleen is de kerk dan niet leeg, maar gevuld met mensen. Dit keer
niet.
We zoeken naar manieren om verbonden te zijn, juist in deze tijd. We kijken naar wat
wél kan. Er kwamen veel reacties op de opname die mensen op hun eigen tijd
beleefden via de website. Deze week wordt met gemeenteleden weer iets dergelijks
gedaan, de voorbereidingen waren immers al zo ver gevorderd. Er wordt nagedacht
over hoe hiermee verder te gaan de komende tijd.
Als ik dit schrijf, is de situatie in ons land weer anders dan vorige week. En misschien
wéér anders als u dit leest. Het is onzeker.
Het is belangrijk dat u niet alleen voor anderen, of voor elkaar zorgt, maar ook voor
uzelf.
Laten we oog houden voor alle andere zorgen die er zijn, die misschien nu
ondersneeuwen door alles wat er rond Corona gebeurt. Het ís ernstig, maar ook het
‘gewone’ leven gaat door, ook nu niets meer gewoon lijkt. Bij het gewone leven horen
ook ándere ziekten dan Corona, bij het gewone leven hoort dat er kinderen worden
geboren, dat mensen overlijden en dat mensen rouwen. Voor veel mensen die al
zorgen hadden, worden de zorgen nu juist groter. Laten we ook dáár oog voor
houden.
En laten we verstandig zijn en luisteren naar de regels en adviezen in plaats van ze
in de wind slaan. Als ieder op zijn of haar eigen plek verantwoordelijkheid neemt,
kunnen we misschien voorkomen dat het erger wordt dan nodig is. Als we respect en
waardering tonen voor alle harde werkers, houden die harde werkers misschien de
moed om vol te houden.
En ik benadruk: Als u iets nodig heeft van het pastoraal team, of van de diaconie,
laat het dan weten. We zijn als kerken niet opgehouden. Er zijn dingen die niet
kunnen, maar ook veel dingen die wél kunnen.
Petra Nijboer
Kerk op slot!
Zelf aanvankelijk genietend van de winterzon in de Algarve ging de kerk op slot. Van
alle kanten werd en wordt direct nagedacht over ‘en hoe nu verder’? En dan merk je
dat we, ondanks de gemiddelde leeftijd, een actieve wijkgemeente zijn. Allereerst de
zorg voor het pastoraat. Dat gebeurt noodgedwongen telefonisch of per email.
Schroom niet daar gebruik van te maken. Daarnaast zijn de contactpersonen actief.
Maar dat geldt voor ieder van ons. Pak de telefoon en laat wat van je horen. Zeker
als je alleen bent, is ieder contact welkom. Ik heb het geluk dat mijn dochter de
boodschappen doet. ( We zitten vanwege onze thuisreis per vliegtuig in vrijwillige
quarantaine.) Ieder van ons heeft zo z’n contacten om elkaar te helpen en/of het aan
te bieden. En lukt dat niet, dan is er de telefoon.
Kerk op slot?
Niet helemaal. Digitaal zijn we actief. Afgelopen zondag mochten we een
indrukwekkende viering meebeleven via onze website. Samen gemeentezijn.
Verenigd met het vertrouwde gezicht van Petra en prachtige muziek van Piet George
en André. Wij kregen er ‘kippenvel’ van. De viering blijft op de website staan. We
hopen dat dit een vervolg kan krijgen. Houdt u daarvoor onze website
(www.pknvlaardingenholy.nl ) in de gaten.
Communicatie
Mededelingen en activiteiten zullen zo veel mogelijk via de website naar u toekomen.
Aarzel ook niet om de in Holy nieuws aanwezige telefoonnummers te gebruiken. Dat
geldt voor alle vragen, maar zeker voor het (telefonische) pastoraat.

Holynieuws
Het is gelukt om weer een prachtig ‘visitekaartje’ van onze wijk samen te stellen. Een
blad waar ook niet kerkgangers belangstellend naar uitkijken en waarderen. Een blad
dat de afgelopen vijf jaar een extra gezicht van de kerk is geworden. Een blad om
trots op te zijn.
Tenslotte
Laten we ons in deze verwarrende tijd gedragen weten door God als handen onder
ons bestaan.
Chris Bos
Oud Papier Actie:
Door de Coronavirus maatregelen kunnen wij uw oud papier NIET in ontvangst
nemen. Er zullen dus op zaterdag 4 april géén containers staan voor het
Kerkcentrum Holy!! Of wij er in mei wél staan, is afhankelijk van de ontwikkeling van
het Coronavirus en de maatregelen die daarop worden genomen. Wij volgen het
nieuws op de voet en houden u op de hoogte.
Opbrengst: februari - nog niet bekend.
Wij wensen u veel sterkte in deze bijzondere tijd. Namens de OPA’s:
Harm, Henk, Jan en Ruud

