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Vieringen 
Op zondag 1 mei zal Mw. Jacolien Immerzeel-van Oosten bij ons voorgaan. Zij is 
o.m. Geestelijk Verzorger bij diverse instellingen en woont sinds enkele jaren bij ons 
in de wijk. Fijn dat zij ook een keer bij ons kan voorgaan. Op zondag 8 mei is Ds. 
Hugo Habekotté onze voorganger. 
Beide vieringen beginnen om 10:00 uur en kunnen ook worden gevolgd via onze 
YouTube livestream PWH Vlaardingen. 
 
Bedankt 
De Stille Week en Pasen met alle vieringen en diensten liggen weer achter ons. Het 
was drie jaar geleden dat we deze week voluit met elkaar mochten beleven, met een 
ieder die erbij wilde zijn. Veel mensen droegen hun steentje bij om het een en ander 
mogelijk te maken, rond maaltijden of de vieringen zelf.  Zoals altijd een intense en 
intensieve week. Hartelijk dank aan alle mensen die dit mogelijk maakten.  
 
Koffiedrinken op vrijdagmiddag 
Een trouwe groep van zo’n 15 tot 20 mensen komt iedere vrijdagmiddag gezellig een 
kopje thee of koffie drinken. Het is gezellig en iedereen heeft zijn of haar verhaal. Op 
Goede Vrijdag was het een bijzondere middag. Allereerst omdat het Goede Vrijdag 
was, maar ook omdat mevrouw Gré van der Windt haar negentigste verjaardag met 
ons vierde. Ze trakteerde op heerlijke gebakjes en zij werd verwend met een mooi 
bloemstukje. Trouwens iedereen werd verwend. We kregen allemaal een 
Paasplantje. Waarvoor onze hartelijke dank!!! 
 
Nieuwsgierig geworden………. 
Kom ook eens langs. Elke vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Happie Happie 
Op zondag 1 mei is er weer Happie Happie in het Kerkcentrum.  Het thema is 
“koningsmaaltijd” en de kosten zijn 6 euro. U/jij bent vanaf 16.30 welkom. Opgeven 
kan bij Jan Teygeler (06-57072898). 

 
Samen vieren 
Wat was het leuk, onze eerste editie van ‘Samen vieren’ op 4 oktober! Het 
gezamenlijk vieren van verjaardagen van gemeenteleden werd zeer gewaardeerd. 
Het was bedoeld als startschot, maar toen werden de Coronamaatregelen ineens 
weer aangescherpt en liet een volgend feestje op zich wachten, maar… het kan en 
mag weer! 
Als voorbereidingsgroepje hebben we inmiddels twee ‘samen vieren’  momenten 
gepland: op 10 mei en op 24 mei.  Beiden keren om 14.30 uur.  
Even voor alle duidelijkheid: Het gaat bij het vieren van gezamenlijke verjaardagen 
dit seizoen om de mensen die tussen de 80 en 85 jaar zijn geworden. Dus bent u 
jonger of ouder? Dan komt u op een ander  moment aan de beurt. Ook is het goed 
even te laten weten dat we steeds jarigen uitnodigen die in een bepaalde periode 
jarig zijn (bijvoorbeeld: voor 10 mei a.s. zijn dat de mensen die jarig waren in 
september, oktober en november) Dit omdat het anders niet in het kerkcentrum 
past… 



We begrepen dat er hier en daar wat onduidelijkheid bestond. Dus.. hoort u bij de 
doelgroep? Dan krijgt u vanzelf een persoonlijke uitnodiging. Is het niet  deze keer of 
dit seizoen, dan komt het op een ander moment. 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Petra Nijboer  
 
Vastenactie 2022 
We hebben Pasen en de Vastentijd al weer achter ons. In deze 40- dagentijd hebben 
we het project “Je land is je leven” kunnen steunen. 
Ook de Vastensoep-to-go was een manier om dit project te steunen. 
Iedereen kon zich opgeven voor een beker soep voor tenminste € 2 en op vrijdag 
kon men de soep ophalen bij de Pax Christi kerk.  
Elke vrijdag een verrassing: Wat voor soep??? En tegelijk even een praatje voor de 
gezelligheid. In totaal hebben we € 510,50 opgehaald. 
Iedereen bedankt en ook een bedankje voor iedereen die soep gemaakt heeft. 
Tineke van der Hoek heeft ook meegedaan met de soep actie en vertelt haar  
verhaal: 
 
Vasten, bezinnen en soep eten  
“Doen jullie nog mee met de vastensoep?” vroeg ik aan mijn ‘buurtjes’  
Ja natuurlijk, maar ik kan het niet halen. Geen probleem ik neem het wel voor jullie 
mee. Zo ging  ik 6 weken lang op vrijdag naar de Pax om de soep te halen. Ik was  
niet de enige. Er waren er velen die iedere week hun soep kwamen halen,  
ongeveer 30 tot 40 porties soep werden er voor ons gekookt. Met de soep en 
broodjes stond ik even later voor de deur. Het was niet alleen maar afgeven,  maar 
binnen komen. Vaste vraag was:  ‘Waar is het deze keer voor ?” Bij de een alleen 
een praatje en bij de ander werd de bij gevoegde brief gelezen er werd over gepraat 
en de soep werd aan de gedekte tafel gegeten. Het samen de soep eten met een 
gesprek over de vasten vroeger (mijn ene buurvrouw is katholiek), het project en in 
gedachten met de anderen die de soep eten. Niet bij elkaar, maar toch samen.   
In de afgelopen vastentijd was het  de wekelijkse vastensoep eten in solidariteit 
met de armen, en de kwetsbare aarde  een goede manier van aandacht geven aan 
een ander. 
Ria Witvoet 
 
Oud Papier Actie (OPA): 

Op zaterdag 7 mei staan de containers weer op de stoep voor 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 (€ 127,50/ton) kunnen wij véél kilo’s 

goed gebruiken om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas. 

Opbrengst: maart: 3.420 kg - € 436,05 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 7 mei, 

namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 

 

Rommelmarkt  

Op 11 juni zal er in Kerkcentrum Holy een rommelmarkt worden gehouden. 



Maar daar is veel voor nodig. Allereerst natuurlijk (nog bruikbare-) spullen, die we 

kunnen verkopen. We vragen u om nogmaals, u heeft dat in de coronatijd vast al 

vaker gedaan, uw kasten, uw zolder, uw schuur of berging na te kijken om alles wat u 

niet meer gebruikt, waar u geen waarde aan hecht, en nog in zo’n staat is dat iemand 

anders er blij van wordt, te doneren aan de rommelmarkt. Ook hebben we kleine, 

eventueel zelfgemaakte, dingen nodig die we bij het rad van avontuur of de 

grabbelton in kunnen zetten. Cake, koekjes en taart die we bij de koffie en thee 

kunnen verkopen. Het is voor een goed doel. Hierbij denken wij aan: de Hospice, 

Vluchtelingenhulp, Oekraïne, jeugd in de wijk. Maar heeft u een ander idee? Laat het 

ons weten! Daarnaast hebben we nog vrijwilligers nodig. Laten we met elkaar onze 

schouders er onder zetten en niet alleen maar zeggen dat we dit eens moeten doen. 

Kortom: laten we er met elkaar een leuke dag van maken voor de mensen in de wijk. 

Waar en wanneer u de spullen in kunt leveren wordt later bekend gemaakt. Namens 

de organisatoren: Loes Hössen  

 


