
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 16 JANUARI – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Komende zondag, 22 januari, aan het einde van de week van gebed voor de 
eenheid van de kerken, is er om 10:30 uur een oecumenische viering in het 
Kerkcentrum, samen met de mensen van de Pax Christikerk. Voorganger is Lidwien 
Meijer. Het thema is: ‘Kijken met je hart’. Aan deze dienst wordt medewerking 
verleend door Impuls. Tijdens de viering houden wij met elkaar een agapè maaltijd.  
Op zondag 29 januari komen we om 10 uur bij elkaar in het Kerkcentrum. 
Voorganger is dan Ds. Hugo Habekotté. 
Beide vieringen zijn ook nu weer live te volgen via ons YouTubekanaal PWH 
Vlaardingen. Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Even terugblikken: Kanazondag 

Mooi is dat toch: een podium 
met daarop bloemen! Ze 
stonden er weer zondag 15 
januari, bedoeld voor de 
jubilerende bruidsparen van 
het jaar 2022. Inmiddels doen 
we dit alweer enkele jaren op 
Kanazondag, maar dit keer 
voelde het extra speciaal 
omdat we nu ook weer 
mensen konden uitnodigen 
om aanwezig te zijn.  

Drie paren waren geïnterviewd, leuk dat zij op camera hun verhaal wilde vertellen. 
We genoten van de verrassende muziekcombinatie van orgel, hobo en panfluit. Dank 
aan Mary, Henriëtte en Annelien. Na de dienst ontstonden er al weer wat spontane 
ideeën voor een volgende keer. Na 
afloop werden de bloemen bezorgd 
bij de paren die niet aanwezig waren, 
dat zorgde ook dit jaar weer voor 
bijzondere contactmomenten. 
Kortom: een feestelijke dienst om op 
terug te kijken.  
De foto’s vertellen er ook iets van.  
Ds. Hugo Habekotté en Petra Nijboer  
 
Iedere vrijdagmiddag om 14:00 uur: Koffie en thee! 
Wellicht weet u het wel, maar iedere vrijdagmiddag bent u vanaf 14:00 uur van harte 
welkom in de hal van het Kerkcentrum om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of 
thee, natuurlijk met wat lekkers er bij! U bent van harte welkom! En neem eens een 
bekende van u mee! 


