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Aanstaande zondag, 20 februari, zal Ds. Hugo Habekotté bij ons voorgaan. In deze 
viering zal Jan van der Meer worden herbevestigd als Ouderling-Kerkrentmeester. 
Na een aantal jaren als kerkrentmeester te hebben gewerkt, zal Jan nu Gabriëlle 
komen versterken in de Kerkenraad. Jan was al eerder lid van de kerkenraad en 
daarom zal hij worden herbevestigd. 
Op 27 februari, zal Ds. Leendert Smit de viering leiden. Wij kennen Leendert als één 
van de geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in Het Zonnehuis. 
Beide vieringen beginnen om 10:00 uur. U bent van harte welkom! 
 
Op dit moment kunnen we maximaal 65 bezoekers ontvangen tijdens de vieringen. 
Maar het is heel goed mogelijk dat binnenkort de maatregelen ter voorkoming van de 
verspreiding van het coronavirus worden versoepeld. Wat er precies gaat veranderen 
weten we op dit moment nog niet. Houdt u de website in de gaten voor het laatste 
nieuws. 
In ieder geval kunt u de vieringen ook bekijken via onze livestream op YouTube: 
PWH Vlaardingen. De Orde van Dienst kunt u vinden op onze website. 
 
Gemeenteavond: 23 februari 
Graag herinner ik u nog aan de Gemeenteavond van woensdag 23 februari. In de 
vorige Onderweg heeft u daar al meer over kunnen lezen. Aanvang 19:30 uur in het 
Kerkcentrum Holy. Wilt u komen en heeft u geen vervoer? Bel of mail dan even naar 
André Betsema (andre.betsema@gmail.com) tel. 06-54687096 (spreekt u de 
voicemail in wanneer uw oproep niet wordt beantwoord). 
André Betsema 
 
40-dagentijd begint! 
Woensdag 2 maart begint de 40-dagentijd, ook wel de Vastentijd genoemd. Een tijd 
van bezinning en inkeer. In de Pax Christi kerk komen we bij elkaar op deze 
woensdag (Aswoensdag) om samen op weg te gaan naar Pasen. De dienst begint 
om 19.30 uur. U bent van harte welkom! 
 
Happie Happie gaat weer van start 
Op zondag 6 maart gaat Happie Happie weer van start! Het eerste thema na de “lock 
down” zal zijn stamppotten. We hopen iedereen weer te mogen begroeten vanaf 
17.00 uur in het Kerkcentrum. De kosten bedragen met ingang van deze keer € 6,- 
per persoon en u heeft nog wel een QR-code nodig om aan de maaltijd deel te 
nemen (coronabeleid overheid). In de kerk ligt de intekenlijst klaar na de diensten 
van 20 en 27 februari, opgeven kan ook bij ondergetekenden. Tot ziens bij Happie 
Happie! 
Jan Teygeler (06-57072898) en Anneke Joosten (010-4745568). 
 
“Je land is je leven” 
Dit is het project van de 40-dagen tijd in dit jaar. 
Kun je je voorstellen dat je je land moet verlaten? 
Kun je je voorstellen dat je geen dak boven je hoofd hebt? 
Het gebeurt! 
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In deze 40 dagen tijd willen we aandacht vragen voor mensen die hun land kwijt 
raken omdat ze moeten vluchten of omdat een groot bedrijf het land nodig heeft of 
……..  
Vastenactie steunt met projecten deze bewoners. En wij willen deze projecten 
steunen met “soup to go”. Iedere vrijdag in deze vastentijd kun je een beker soep 
ophalen in de Pax Christi van half 5 tot half 6. We vragen een bijdrage van € 2 per 
beker voor het vastenproject. Graag even opgeven van te voren, dan weten we voor 
hoeveel personen er moet worden gekookt. 
Opgeven bij Ria Witvoet, 010 4742031, rwit@hetnet.nl 
De eerste keer is op vrijdag 4 maart. Opgeven voor dinsdag 2 maart. 
 
En dan nog een oproep: 
We zoeken ook nog mensen die graag koken en speciaal (vegetarische) soep willen 
koken voor deze actie in de 40 dagen tijd. Opgave bij Ria Witvoet  
 

Dank 
Elly en ik waren blij verrast met de belangstelling die wij ook vanuit de Wijkgemeente 
Holy mochten ontvangen in de vorm van kaarten en telefoontjes, tijdens en na mijn 
ziekenhuisopname. Heel veel dank daarvoor. Het was hartverwarmend! 
Piet George Klootwijk 

 

mailto:rwit@hetnet.nl

