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Pasen 
Aanstaande zondag is het Pasen. Een hoogtijdag in het kerkelijk jaar. We vieren de 
Opstanding van Jezus Christus en het nieuwe leven dat door de dood heen breekt. 
Dit jaar misschien wel meer bijzonder dan anders. Aan de dienst wordt medewerking 
verleent door Kaya. Het wordt een feestelijke dienst waarin ook de kindernevendienst 
hun project ‘Feest’ zal afsluiten. Petra Nijboer en ds. Hugo Habekotté zijn de 
voorgangers. De viering begint om 10:00 uur en wordt ook uitgezonden via de 
livestream PWH Vlaardingen. 
Voorafgaande aan de dienst is er om 8.30 uur een Paasontbijt. Heb je jezelf niet 
opgegeven? Pasen is ook het feest van delen, dus wees welkom. We schuiven 
graag een bordje bij. Graag tot Paaszondag! 
 
Op 24 april zal Dr. Freek Bakker weer bij ons voorgaan. Dr. Freek L. Bakker was tot 
zijn pensioen universitair docent en onderzoeker in hindoeïsme en boedhisme, 
godsdienstwetenschap, de interreligieuze dialoog en religie en film aan het 
departement voor filosofie en religiewetenschap van Faculteit 
Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.  
De viering van die zondag begint ook weer om 10:00 uur. U bent van harte welkom! 
 
Vastenactie 2022 – Je land is je leven 
 
Vastensoep to go  
Vijf weken lang heeft u kunnen genieten van de Vastensoep. Elke week waren 
vrijwilligers in de weer om soep te koken, die vervolgens op vrijdag kon worden 
afgehaald. Dankzij de samenwerking met de buren van de Pax liep dat voortreffelijk. 
Dank aan alle kokers! Naar schatting heeft dit zo’n vijfhonderd euro opgebracht. U 
leest in de volgende Onderweg het exacte bedrag. 
 
Hongerdoeken in de hal van KCH 
Tot 25 april blijven de hongerdoeken nog in de hal van ons Kerkcentrum hangen. Als 
u in de kerk bent geweest heeft u ze niet kunnen missen. Het is een greep uit de 
serie hongerdoeken die in de loop van de afgelopen vijfendertig jaar zijn gebruikt in 
Vlaardingen.  
 
Bijdrage 
Uw gift voor de projecten van de Vastenactie kunt u deponeren in de bus in de hal, of 
overmaken naar: NL82 INGB 0000 5562 94 van actierekening MOV-ZWO, o.v.v. 
Vastenactie. Alle gevers tot nu toe hartelijk dank. De eindstand zal in de volgende 
aflevering van Onderweg bekend worden gemaakt. 
Pieter Wapenaar 
 
Bloemengroet & Collecte 
Het is misschien weer even wennen, maar vanaf nu gaan we weer collecteren tijdens 
de dienst. Ook de kaart voor de bloemengroet ligt vanaf nu weer klaar om deze bij 
binnenkomst in de kerk te ondertekenen. Zo wordt de groet aan het gemeentelid dat 
de bloemen ontvangt ook persoonlijker. 
André Betsema 
 



Uitnodiging Gemeentemiddag & -avond 
In een extra vergadering van de Algemene Kerkenraad op 12 maart jl. is het rapport 
'Bouwen op goede grond' van de commissie Toekomst PGV in concept 
aangenomen. De wijkkerkenraad besprak dit rapport op 4 april jl. Nu is het ook aan 
de gemeente om zich te laten horen over de plannen zoals beschreven in dit rapport. 
 
De kerkenraad van onze wijkgemeente nodigt u daarom van harte uit voor een 
gemeentemiddag en -avond te houden op 20 april 2022 in het Kerkcentrum Holy. 
Aanvang 14:00 en 20:00 uur. Het rapport kunt u online inzien via onze website of u 
kunt een exemplaar meenemen vanuit de kerk. 
 
Wilt u de middag of avond bijwonen, maar heeft u geen mogelijkheid om naar het 
Kerkcentrum te komen? Bel dan even met de scriba. Dan kijken we of het lukt om u 
even op te halen en later weer thuis te brengen. Tel. 06-54687096 (svp voicemail 
inspreken bij geen gehoor). 
André Betsema 


