
KOPIJ ONDERWEG – maandag 14 maart 2022 – Wijkberichten Holy 
 
Op beide zondagen, 20 en 27 maart zal onze wijkpredikant, Ds. Hugo Habekotté, bij 
ons voorgaan in het Kerkcentrum. Aanvang van de vieringen is 10:00 uur.  
De vieringen kunt u ook via onze YouTube livestream PWH Vlaardingen volgen. Een 
link naar deze livestream vindt u op onze website. 
U bent van harte welkom! 
André Betsema 
 
Vastenactie 2022 – Je land is je leven 
 
Vastensoep to go! 
Een maaltijdsoep eten voor het vastenproject! Dat kan met ‘soep-to-go’ in de Pax 
Christikerk. U kunt zich elke week aanmelden voor een emmertje vegetarische 
maaltijdsoep. Het kost minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de 
opbrengst is voor de vastenprojecten. Deze actie is een samenwerking tussen de 
Pax Christigemeenschap en PWG Holy. 
Bestellen via e-mail tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl .  
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur. 
Afhalen op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur. 
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen 
of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd. 
 
Hongerdoek 
Heeft u het hongerdoek al zien hangen in de kerk? Het hangt er echt prachtig! In de 
kerk kunt u een afbeelding van het hongerdoek meenemen met uitleg op de 
achterkant. U heeft er in de vorige Onderweg al over kunnen lezen in de speciale 
katern.  
Van 21 maart tot 25 april is er in de hal van de kerk een expositie van hongerdoeken 
die in de afgelopen veertig jaar in Vlaardingen gebruikt zijn. Van harte aanbevolen! 
 
Vastenkalender 
De tijd voor Pasen is een periode van inkeer. Vasten hoort daar van oudsher bij. Niet 
als een doel op zich, maar als een oefening in afstand nemen. Verderop in 
Onderweg leest u daar meer over, bij de beschrijving van de projecten van de 
Vastenactie voor de komende twee weken. Concrete tips voor het Vasten vindt u op 
de Vastenkalender, die ook in de kerk te krijgen is.  
 
Uw gift voor de projecten van de Vastenactie kunt u overmaken naar: 
NL82 INGB 0000 5562 94 van actierekening MOV-ZWO, o.v.v. Vastenactie. 
Pieter Wapenaar 
 
Paasgroetenactie 2022 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in 
het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte 
justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de 
paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. 
Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht 
van God. Hij maakt alles weer nieuw.” 



 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Vanaf zondag 20 maart 
2022 kunt u na de dienst een kaart ondertekenen. Er zijn enkele en dubbele kaarten. 
Als u dat wilt, kunt u 1 euro voor de postzegel in het mandje doen, hoeft niet mag 
wel. De ondertekende kaarten kunnen in de mand, die op de balie staat. Kaarten 
kunnen uiterlijk tot 10 april 2022 (Palmzondag) ingeleverd worden. 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook 
iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag 
ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. 
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis 
worden uitgedeeld. 
Wijkdiaconie Holy. 
 
Huispaaskaarsen 
Ook dit jaar is er mogelijkheid om uw eigen huispaaskaars te bestellen. Dat kan via 
de intekenlijst in de kerk die komende 2 zondagen in de hal ligt of via de website 
www.pknvlaardingenholy.nl 
 
Een bijzondere ‘gemeente-cel’ heft zich op. 
Na ruim 15 jaar gaan we als team liturgisch bloemschikken stoppen.  
Wie waren we: een open, hechte kring van ontmoeting in alle verscheidenheid. We 
gaven uitleg van de bloemen en hun betekenis, alsook de kleuren van de kleden. 
Zoals het rode kleed vertelt over de liefde, het witte over de vreugde en het paarse 
van ingetogenheid. De vele fiere bloemen die stonden te juichen en het fijnzinnige 
gipskruis vertelden ons van “de Geest”. 
Wij deden dit vanuit de landelijke brochure van de PKN – in de periode van de 
laatste zondag v.h. kerkelijk jaar, Advent en Kerst alsook in de 40-dagentijd en 
Pasen. Wat hebben we deze jaren intens beleefd met elkaar. 
Nu is de tijd daar, dat we het stokje overdragen aan de verschillende gemeente 
’groepjes’ die er zijn, zoals: de ouderengroep op vrijdagmiddag – Happie Happie – de 
kerkenraad – de preekgroep – alsook onze pastores; en voor het komende 
Paasfeest als eerste : de kinderen. Ieder groepje mag op heel eigen manier iets 
ontwerpen. 
Wij geven daarbij een nieuwe opzet, en wel : alleen deze 3 hoofddiensten van het 
jaar : Gedachteniszondag – Kerst – Pasen. 
Zo kunnen we allemaal om beurten een schikking maken. Met eventueel support van 
Tineke v.d. Hoek als nieuw contactpersoon in deze opzet : 
Tineke van der Hoek, Zwaluwenlaan 170, tel : 4748957, email : tin.hoek@ziggo.nl 
Namens het team, Mieneke Gaasbeek 
 
Bedankt! 
Lieve mensen, Ik ben inmiddels weer thuis uit het Zonnehuis, en ik wil iedereen 
bedanken voor de belangstelling en alle kaarten die ik heb gekregen. 
Ook werd ik afgelopen zondag verrast met het prachtige boeket bloemen uit de kerk. 
Heel hartelijk bedankt hiervoor. 
 
Hartelijke groet, Roos den Draak. 
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