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Aanstaande zondag, 6 maart, zal Petra Nijboer bij ons voorgaan in het 
Kerkcentrum. Zelf schrijft ze hieronder daarover. De week erop, op 13 maart, staat 
onze wijkpredikant, Ds. Hugo Habekotté, op het rooster. Beide vieringen beginnen 
om 10:00 uur. U bent van harte welkom. 
De vieringen zijn ook te volgen via ons YouTubkanaal PWH Vlaardingen. 
 
Zondag 6 maart mag ik voorgaan. Het is dan alweer de eerste zondag in de 
Veertigdagentijd.  Op het alternatieve rooster -dat aansluit bij het project van de 
kindernevendienst-  staan 1 Samuel 9:26 -10: 1, 6-7 waarin Saul tot koning wordt 
gezalfd en Johannes 11: 55-12:11 waarin Maria met zuivere olie de voeten van 
Jezus zalft, een liefdevolle daad van overgave die niet door iedereen begrepen 
wordt. Het oordeel over deze daad en het veroordelen van deze vrouw is niet iets wat 
we zomaar bij Juda alleen kunnen neerleggen. Dat is al te gemakkelijk…  
De Vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor zal medewerking verlenen en het is fijn dat 
Piet George weer achter het orgel zit. Er is nog meer fijn nieuws: de kinderen van de 
kindernevendienst zijn weer fysiek in de kerk. Zij zullen een begin maken met hun 
project. Er zal aandacht zijn voor het hongerdoek dat in onze kerk komt te hangen en 
uiteraard is er aandacht voor de Vastenactie, die dit jaar als thema heeft: Je land is je 
leven. Daarover leest u elders nog veel meer. We hopen met elkaar op een zinvolle 
veertigdagentijd, tijd van inkeer, bezinning en actie.  
Petra Nijboer  
 
Vastenactie 2022 – Je land is je leven 
Je zal maar een huisje hebben op een bungalowpark en te horen krijgen dat je daar 
aan het eind van het jaar weg moet, omdat er een nieuwe eigenaar is. In de kleine 
ettertjes van je contract staat dat dit wederzijds van beide zijden kan worden 
opgezegd. Zoiets kan in Nederland gebeuren. Gelukkig heb je dan nog je eigen huis 
als dak boven je hoofd. Op veel plaatsen in de wereld is dat niet het geval. Daar zijn 
oorspronkelijke bewoners vaak een speelbal van machtige grondeigenaren, de 
overheid of buitenlandse ondernemingen. Daarover gaat de Vastenactie dit jaar. 
Leest u er over in het artikel verderop in deze Onderweg. Komende zondagen krijgt u 
daar als vanouds ook in de vieringen weer het een en ander van mee. Maar ook 
daarbuiten, denk aan de Vastensoep en andere activiteiten. We staan ook stil bij het 
Vasten zelf. Wat betekent dat voor een mens? Tenslotte zijn er de projecten als 
tekenen van hoop, van mensen en organisaties die tegen de stroom in gaan. U kunt 
ze steunen met uw bijdrage in de kerk of via het rekeningnummer van de 
Vastenactie. 
NL82 INGB 0000 5562 94 van actierekening MOV-ZWO, o.v.v. Vastenactie 
Pieter Wapenaar 
 
Bedankt! 
Graag wil u/jullie bedanken voor de aandacht en bloemengroet vanuit de gemeente 
in mijn periode van ziekte. Dat hebben Teunie en ik heel erg op prijs gesteld.  
Groeten, Aart Kool  
 
Oud Papier Actie 
Op zaterdag 5 maart staan de containers weer op de stoep van het 
Kerkcentrum Holy en daar kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud papier 



(zonder plastic) en karton (gescheiden) bij ons in te leveren. 
Vóór de containers staan er tafels, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt  afgeven. 
Daar de papierprijs nog steeds zeer hoog is (€ 112,50/ton) kunnen wij véél kilo’s 
goed gebruiken om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas. 
Opbrengst: januari: 8.120 kg - € 913,50 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 5 maart! 
 
Afgelopen jaar hebben wij, met de opbrengst uit het oude papier, via de wijkkas € 
4.000,61 overgemaakt aan het Aanloophuis de Groene Luiken hier Vlaardingen. 
Dit jaar steunen wij, met goedkeuring van de Kerkenraad, de Schiedamse Roemenië 
Werkgroep, waar een van onze papierdonateurs Adrie Nijs lid van is. In Reghin, een 
Roma gemeenschap, wordt een tehuis voor weeskinderen gebouwd. Adrie is daar 2x 
geweest om mee te helpen bij de bouw van dit tehuis. 
Als u ook een goed doel weet, laat het ons dan weten. 
 
Hartelijk dank namens de OPA’s Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
Vastensoep  
Op vrijdag 11 maart is het weer tijd voor de Vastensoep. Voor dinsdag 8 maart graag 
even doorgeven voor deze ‘soep-to-go’ bij Ria Witvoet, tel. 4742031 of per mail: 
rwit@hetnet.nl 
Ook op vrijdag 18 maart is er Vastensoep. Graag dan voor dinsdag 15 maart 
doorgeven of u soep komt ophalen. De soep is op te halen tussen half 5 en half 6 bij 
de Pax Christikerk 
 
Platform Verbinding Holy - Activiteiten in de maand maart 
 
Vastensoep To-Go 
Iedere vrijdagmiddag tussen 16.30-17.30 kunt u een emmertje, vooraf bestelde, 
maaltijdsoep afhalen bij de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen. 
Bestellen via email tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl  
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur. We vragen 
minimaal  Є 2,00 p.p. Meer mag ook want de opbrengst is voor de vastenprojecten.  
 
Iedere vrijdagmiddag van 13.30-15.30 uur  
Gezellig koffie/thee drinken met elkaar in Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47a 
 
Donderdag 10 maart van 10.00 tot ca. 14.00 uur 
Ontmoetingsochtend in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51. Koffie en/of thee staan 
klaar, gevolgd door een gezellige, iedere keer wisselende invulling van de ochtend. 
In maart is er een lunch met erwtensoep en pannenkoeken. 
Aanmelden: 06-10709911 
 
Zondag 20 maart 
Soepcafé in de Pax Christikerk,Reigerlaan 51.  Start 12.45 uur 
Aanmelden: 06-10709911 
 
Wisselende exposities in Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47a 
Wilt u een kijkje nemen? Graag even van te voren bellen: 010-4745644. 
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