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Aanstaande zondag, 18 april, zal Ds. Hugo Habekotté bij ons voorgaan. De week 
erop is Dhr. C. van Dorp onze voorganger. Beide vieringen zijn te volgen via ons 
YouTubekanaal PWH Vlaardingen. De link vind u ook op onze website. 
Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Bedankt! 
Bij deze willen wij jullie bedanken voor de mooie en warme woorden als reactie op de 
diensten in de Stille Week en op Paasmorgen. Het is fijn om op deze manier de 
verbondenheid met elkaar te ervaren. Wij zien uit naar het moment waarop we 
diensten als deze weer samen als gemeente mogen vieren. Tot die tijd zoeken we 
naar nieuwe vormen en wegen van contact. Voor nu: Blijf gezond en vier het leven 
dat met Pasen nieuw begonnen is! 
Petra Nijboer en Hugo Habekotté 
 
Vastenactie 2021: Terugblik 
Het thema van de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie was: ‘Ik ben er voor jou’, 
met de zeven werken van barmhartigheid als kapstok.  
We hebben in deze Vastenactie, waarbij we elkaar nauwelijks in de ogen hebben 
kunnen kijken, geprobeerd inhoud te geven aan het Vasten, door het nadrukkelijk te 
koppelen naar het omzien naar de naaste. Een bijzonder onderdeel was de 
Vastensoep. Hieronder leest u wat Ria Witvoet daarover schrijft: 
 
Vastensoep 
In deze afgelopen Vastentijd heeft een aantal mensen “vastensoep” gegeten. 
Iedereen heeft genoten. Elke vrijdagmiddag in deze 40 dagentijd kon men soep met 
een broodje komen ophalen. (wel van te voren even aanmelden). Je kon zelfs kiezen 
uit 2 soorten soep. Voor de soep moest men minstens € 2 betalen per beker, dat was 
bestemd voor de projecten van de Vastenactie. 
De 40 dagentijd is voorbij, de vastensoep is op. Maar het resultaat mag er zijn, € 641 
is er opgehaald (samen met onze buren van de Pax Christiparochie).  
Iedereen bedankt die meegedaan heeft, ook iedereen die de heerlijke soepen heeft 
gemaakt. 
Tot volgend jaar!? 
 
Voorlopige opbrengst 
Voor de 40-dagen-projecten van Kerk in Aktie voor 2021 en Vluchtelingenwerk 
Vlaardingen is totaal ontvangen op de rekening van de Regionale Vastenaktie: 
 
van particulieren    € 4.661,55 
acties in wijkgemeenten/parochies € 2.894,47 
totaal                             € 7.556,02 
 
Als organiserende MOV/ZWO-groep zijn we heel blij met dit fantastische resultaat!  
Heel veel dank voor uw bijdrage! 
Pieter Wapenaar 
 
Sam’s Kledingactie bestemd voor Congo 



Op zaterdag 17 april a.s. van 10.00-12.00 uur kunt u in Vlaardingen uw 
herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Pax Christikerk aan de 
Reigerlaan 51 en bij de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel 26.  
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en 
dekbedden mogen zij helaas niet aannemen. 
De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van 
extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen 
kinderen niet naar de basisschool.  
Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een groot 
deel debet zijn aan het feit dat kinderen niet naar school willen, biedt Cordaid hulp. 
Samen met de gemeenschappen o.a. in de provincie Kasaï Centraal, zal de 
hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden 
waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd.  
Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om 
scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van 
een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona. 
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij 

ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op 

www.samskledingactie.nl 

 
Bedankt! 
Ik werd zeer verrast met de prachtige bloemen, als groet van de gemeente, op 28 
maart jl. Hartverwarmend!  
Veel dank. 
Jet Zevenbergen  
 
Wij gedenken Astrid Erica van der Poel, (Fazantlaan 349, overleden op 21 maart, 
84 jaar). Geboren in Indonesië groeide ze op met haar moeder. Ze kende een fijne 
jeugd totdat ze in een kamp terecht kwam. Later bouwde ze met haar moeder in 
Nederland een bestaan op. Jaren werkte ze met plezier voor Van Nelle, waar ze zeer 
gewaardeerd werd. Bescheiden was ze, zeer zorgzaam voor haar moeder, ze had 
haar zaken graag op orde en hield van wandelen. Het verlies van haar moeder met 
wie ze een zeer hechte relatie had, was een klap. Door haar afnemende gezondheid 
en het wegvallen van mensen om haar heen, kenmerkten haar laatste jaren zich 
door gevoelens van eenzaamheid en onrust. Er waren veel zorgen om haar. Ze 
kende worsteling in haar leven, maar hing óók aan dat leven. Op 21 maart is ze in 
het ziekenhuis overleden, nu is er de rust waar ze zó naar verlangde. Op 26 maart 
was het afscheid op Holy.  
Petra Nijboer  
 
Wij gedenken Jannetje Eigenraam- de Bruijn (overleden op 28 maart, 90 jaar). 
Zeer zorgzaam en betrokken was ze, dapper als het nodig was, eerlijk en direct, 
innemend en belangstellend. Het verlies van haar man Cees van wie ze veel hield 
was een groot verdriet, haar kinderen en wie bij hen horen waren haar zéér lief en de 
klein- en achterkleinkinderen een grote bron van vreugde. Twee jaar geleden leek 
haar einde nabij na een val, maar ze krabbelde op. Tot ze langzaam achteruit ging 
en veel zorg en aandacht nodig had. Dat was zwaar voor haar én voor haar kinderen 
die heel erg om haar heen waren. Ondanks de moeiten die ze kende en het feit dat 
ze een bewogen leven kende, kon ze erg genieten. Janny had een groot vertrouwen, 
maar hoewel ze verlangde naar de dood, had ze het zwaar met het loslaten. Ze is 

http://www.samskledingactie.nl/


omringd door liefde overleden. Op 2 april was het afscheid in de aula van 
crematorium De Dijk in Maasssluis. 
Petra Nijboer 

 
 


