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Zoals u al heeft gemerkt is het helaas toch nog niet zover dat we weer met 30 
bezoekers de vieringen kunnen houden. De kerkenraad heeft moeten besluiten dat 
we dat toch nog té vroeg vinden gezien de huidige situatie. Voorlopig richten we ons, 
wat dat betreft, op de periode na Pasen. Via onze website 
www.pknvlaardingenholy.nl houden we u op de hoogte. 
 
Aanstaande zondag, 21 maart, zal Ds. Hans Blom uit Almere weer bij ons 
voorgaan. Ik ga er vanuit dat hij het leesrooster volgt van dit jaar: Jeremia 31: 31-34 
en Johannes 12: 20-33. Op zondag 28 maart, zal Ds. Hugo Habekotté weer onze 
voorganger zijn. Palmpasen! Ik ben benieuwd of we weer een leuke bijdrage van de 
Kindernevendienst zullen hebben! 
Zoals inmiddels gewend kunt u de vieringen live meemaken via ons YouTubekanaal 
PWH Vlaardingen. De link vindt u op onze website (zie hierboven). Ik wens u alvast 
goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Vastenactie 
In de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie is het thema: ‘Ik ben er voor jou’, 
waarin zeven de zeven werken van barmhartigheid aan bod komen. Als alles goed is 
gegaan, kunt u elders in deze Onderweg lezen over de actie voor de komende 2 
zondagen. 
Pieter Wapenaar 
 
Bij de veertigdagentijd kalender 
Het voelt een beetje vreemd om voor dit schrijven voor Onderweg de vastenkalender 
alvast wat ‘vooruit te lezen’. Omdat Onderweg tegenwoordig voor 2 weken is en 
omdat u dit op zijn vroegst op donderdag 18 maart leest, is het wel goed om dat te 
doen. Getroffen werd ik door de tekst van Hans Bouma die te lezen is na zaterdag 20 
maart.  
Ik werd erdoor getroffen omdat er mensen zijn die zelf niets of weinig hebben en tóch 
nog in staat zijn te geven. Er zijn mensen die niets hebben en tóch kunnen delen. Er 
zijn mensen die veel op hun schouders hebben en toch nog mee proberen te dragen 
aan de last van een naaste. Er zijn mensen met verdriet die tóch weten te troosten. 
Het raakt me altijd als ik dat zie of daarvan hoor. Het zegt mij dat ieder mens iets te 
geven heeft, hoe weinig het soms ook lijkt. Iets kan ‘weinig’ lijken en toch ‘veel’ zijn. 
Soms zitten mensen te erg gevangen in zichzelf of in hun situatie en hebben ze een 
tijdje anderen nodig. Som kunnen ze- in hun zorg- toch betekenis hebben voor een 
ander. Medemens zijn kan ieder mens. Bij God is ieder mens in tel.  
Als je niks of nauwelijks iets hebt, als je veel te dragen hebt, dan nóg mag je er zijn, 
dan nog ben je betekenisvol, ook als je zelf denkt dat je tekort schiet. Met de 
woorden van Hans Bouma:  
 

Niet tevergeefs 
 
Al is er maar één - 
een mens 
die zich aan jou verwarmt 
een mens 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


wiens hoop, wiens troost 
wiens lente je bent, 
een nieuw seizoen 
Al is er maar één... 
een mens 
die een mens aan je heeft, 
je leeft, 
je leeft niet tevergeefs. 
Je beantwoordt 
aan je bestemming 

 
Petra Nijboer  
 
Stille week en Pasen 
Op maandag 29; dinsdag 30 en woensdag 31 maart zijn er drie vespers of 
avondgebeden. Tijdens deze avondgebeden volgen we enkele gedeelten uit 
Lucasevangelie. Op maandag is de lezing uit Lucas 7, 1-15. Op dinsdag is de lezing 
uit Lucas 20, 9-26 en op woensdag is de lezing uit Lucas 21, 29-38 en 22, 1-6. De 
lezingen worden voorafgegaan door een korte stilte en afgesloten met meditatief 
orgelspel. De avondgebeden beginnen om 19:30 en duren ongeveer 15-20 minuten. 
Ze zijn te volgen via de link op de website.  
 
Op Witte donderdag staan we stil bij de cedermaaltijd en de gebruiken rondom het 
Joodse Pesachviering. Het is de maaltijd die Jezus met zijn discipelen voordat Hij 
gevangen werd genomen, heeft gevierd. Pasen is niet los verkrijgbaar. De lijn van 
bevrijding uit het Oude Testament wordt doorgetrokken naar lijden, sterven en 
Opstanding van onze Heer Jezus Christus. 
Goede Vrijdag staat dit jaar in het teken van de Johannes Passion. André Betsema 
zal begeleid door Piet George op het orgel, koralen uit dit oratorium van Bach ten 
gehore brengen. Deze koralen worden afgewisseld met lezingen uit het Evangelie naar 
Johannes.  
 
Stille Zaterdag en Paasmorgen worden evenals vorig jaar gecombineerd. Tijdens de 
viering op Paasmorgen grijpen we terug op wat er die nacht heeft plaatsgevonden en 
ontsteken we het licht van de nieuwe Paaskaars. Veertig dagen hebben we als 
gemeente toegeleefd naar dit moment. Met alle beperking willen dit feest groots met 
elkaar vieren. Tijdens de viering gaan Petra Nijboer en ds. Hugo Habekotté voor. Het 
wordt een feestelijk gebeuren voor jong en oud.  
Wij hopen u en jou tijdens een van deze vieringen te mogen begroeten. Namens het 
voorbereidende team, alvast gezegende Paasdagen toegewenst.  
 
11+ groep 
Omdat Sirkelslag dit jaar vanwege Corona niet door kon gaan, bedacht Jong 
Protestant een online versie getiteld: “Sirkelslag Light”. 
Vol overgave stortten de 11-plussers zich op 7 maart op de verschillende 
spelonderdelen, die deze keer allemaal vanuit huis gespeeld konden worden. 
Van “Ren je rot” (zoek zo snel mogelijk een bepaald voorwerp in huis en toon dat 
voor de camera) tot “Pictionary” en “Bingo” aan de hand van geluidsfragmenten die 
betrekking hadden op thema’s als “Niets dan liefde”, “Anders” of “Van gevangen naar 
vrij”. Kortom het was een uurtje dolle pret met een serieuze ondertoon. 



Dank aan Peter Jan Kik voor de technische ondersteuning en aan Connie Koole voor 
de administratieve assistentie! Op naar de volgende challenge…!!! 
Peter Schlebaum 


