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Kerkdiensten weer zonder afspraak te bezoeken 
Vanaf heden kunt u de kerkdiensten weer zonder afspraak vooraf bezoeken. Ook de 
anderhalve meter afstand is niet meer noodzakelijk. Wanneer u echter toch graag 
nog afstand wilt houden, dan is het middenvak van de kerk nog daarop ingericht. 
Voel u dus vrij om weer ‘gewoon’ naar de kerk te komen. U bent van harte welkom! 
 
Komende zondag zal Ds. Hugo Habekotté bij ons voorgaan. Een week later is Ds. 
Leendert Smit, Geestelijk verzorgen van Het Zonnehuis, onze voorganger. U bent 
van harte welkom in het Kerkcentrum óf thuis via ons YouTubekanaal PWH 
Vlaardingen. De link vindt u op onze website. 
 
Een feestje! 
Onze startzondag van 3 oktober ligt weer achter ons en we kunnen terugkijken op 
een vrolijke viering en veel gezelligheid na afloop bij de koffie met appeltaart. 
Natuurlijk zijn we er nog niet, maar er kan gelukkig weer iets meer en dat hebben we 
gevierd zondag. Fijn dat we elkaar weer met iets minder belemmeringen kunnen 
ontmoeten. De live verbinding met de kinderen is goed gelukt en het was fijn dat ook 
de 11 plus jongeren hun eigen moment hadden tijdens een ontbijt en later bij de 
koffie ‘aanschoven.’ 
Ook heeft u deel 1 van onze wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers kunnen 
zien daar kwamen leuke reacties op. Deel 2 mag u komende zondag gaan beleven. 
Het ‘mozaïek van muziek’ kwam vooral in beeld voorbij, maar wie weet wat er 
allemaal weer kan als we wat verder in de tijd zijn. Voor nu was het goed met elkaar! 
Wijzelf kwamen na afloop tot de conclusie dat het de eerste keer was dat wij samen 
een viering deden in een gevulde kerk. Eerder deden we samen slechts vieringen in 
een lege kerk voor de camera. Aan iedereen die deze ‘start’ tot een mooie start 
hebben gemaakt zeggen we: Bedankt!  
Mede namens collega ds. Hugo Habekotté, 
Petra Nijboer  
 
Afsluitende viering van de Vredesweek 
Op zondag 26 september was de afsluitende viering van de Vredesweek. Het was 
een feestelijke dienst met een bijna half gevulde kerk. Wat leek dat veel! Natuurlijk 
was er het koor Impuls onder leiding van Dick Nels en de begeleidingsband, het 
plezier straalde ervan af! Piet George Klootwijk omlijstte het geheel met zijn fraaie 
orgelspel. Voorgangers Lidwien Meijer en Wim Barendrecht leidden ons met de 
lezingen door gemeenteleden door het thema van de Vredesweek: “Inclusief 
samenleven, Wat doe jij in vredesnaam?” Er werden voorbeelden van exclusiviteit – 
of in gewoon Nederlands: uitsluiting – getoond, maar ook beelden van hoop, van 
inclusiviteit: samen leven met de Ander. We leerden dat alleen onze uitgesproken 
vijanden niet onze medestanders zijn als wij ons inzetten voor de vrede en dat alles 
wat je daarbij in de weg staat maar beter naar de Irado kan brengen, waarna het 
wordt verbrand in de ovens van de AVR, vroeger Gehenna geheten. Dank aan allen 
die aan deze viering hebben meegewerkt. 
 
Een kleine actie voor iets groots: de steentjes voor PAX 
Ria Witvoet liet ons zien waar onze actie voor PAX toe had geleid: een bom gevuld 
met steentjes met vredeswensen en namen van mensen rondom de Vredesduif. De 



actie met steentjes van 10 euro, die ervoor moeten zorgen dat PAX de strijd tegen de 
kernwapens kan blijven voeren, heeft tot nu toe 1600 euro opgebracht in 
Vlaardingen. Landelijk is de gewenste 100.000 euro bijna bereikt. Als de 2000 euro 
wordt gehaald, kunnen we niet één, maar twee zeefdrukken van Len Munnik verloten 
onder degenen die een steentje hebben gekocht. Dat laatste kan nog steeds. U kunt 
geld overmaken naar rekening: 
NL93RABO0373739478 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Vlaardingen. o.v.v. ‘bijdrage steentje voor vrede’.  
Vermeld naam en adres bij storting i.v.m. de verloting van de zeefdrukken. 
Pieter Wapenaar 
 
Actie Wijkkas 2021 
Ook dit jaar vragen wij u onze wijkkas te steunen. En dat is momenteel meer dan 
nodig. Onze inkomsten lopen terug. Er zijn de afgelopen tijd veel minder activiteiten 
in de kerk waar we nog inkomsten uit krijgen. Aan de andere kant gaan de uitgaven 
wel door. Denk aan de uitgave van ons mooie wijkblad, dit jaar was er zelfs een extra 
uitgave. De wekelijkse bloemengroet aan een gemeentelid en kosten om de  
livestream van de kerkdiensten te optimaliseren.  
Wij vinden het belangrijk dat alle activiteiten gewoon kunnen blijven plaatsvinden  
en daarvoor vragen wij uw steun. 
 
Wij ontvangen uw bijdrage graag op rekeningnummer NL71RABO0373730853 t.n.v.  
CvK Protestantse Gemeente Vlaardingen inz. Wijkkas Holy onder vermelding van 
Actie Wijkkas. 
Wij danken u voor uw bijdrage! 
Gabriëlle Wijnstok 
Kerkrentmeester/beheerder wijkkas 
 
 
 


