
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 13 FEBRUARI – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Zondag 19 februari staat de dienst in het teken van het in de bediening stellen van 
Hanneke Blom als missionair werker en Miranda Hoogeveen als diaconaal werker. 
Hun missionaire en diaconale arbeid ten behoeve van de Protestantse gemeente 
Vlaardingen vindt voornamelijk vanuit de Windwijzer plaats. Met deze dienst willen wij 
hen Gods zegen meegeven en laten weten dat zij door de gemeente als geheel worden 
gesteund in hun werk. Tijdens deze dienst zijn er ook vertegenwoordigers vanuit de 
andere wijken en de Algemene Kerkenraad aanwezig. De Schriftlezing komt uit I 
Korinthe 3, 10-15 en het thema is: Het goede doen. Verder zal er in deze dienst worden 
gecollecteerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Graag 
ontmoeten wij u en jou aanstaande zondag.  
Petra Nijboer (pastor) en ds. Hugo M. Habekotté 
 
Woensdag 22 februari begint de 40-dagentijd, ook wel de Vastentijd genoemd.  

 

Een tijd van bezinning en inkeer. In de Pax Christi kerk komen we bij 

elkaar op deze woensdag (aswoensdag) om samen op weg te gaan 

naar Pasen. De dienst begint om 19.30 uur. 

Ria Witvoet 

 
De viering op zondag 26 februari zal worden verzorgd door enkele gemeenteleden 
van ons. De dienst zal het karakter hebben van een ochtendgebed. Alle vieringen 
vanuit het Kerkcentrum Holy zijn live te volgen via onze livestream op YouTube. 
Kanaal PWH Vlaardingen. 
André Betsema 
 
Uit liefde voor jou - Vastenactie in de 40dagentijd 
Dit jaar staan bij de Vastenactie de projecten van Kerkinactie centraal en het lokale 
project is de Voedselbank. De verdeling van de projecten over de zondagen is als 
volgt: 
Algemeen en Moldavië  26 februari 
Zambia   5 maart 
Voedselbank   19 maart 
Bangladesh   2 april 
 
Meer informatie vindt u in dit nummer in de speciale katern en in de volgende drie 
nummers in het algemene deel. 
Let u op de 40-dagenkalender met vanaf aswoensdag 22 februari voor elke dag een 
lied, een overdenking, informatie over de projecten tot en met Pasen op zondag 9 
april? Daarnaast is er ook de speciale Vastenkalender met Vastentips. Beide liggen  
vanaf aanstaande zondag in de kerk klaar om mee te nemen. 
Op vrijdagen 3, 17 en 31 maart kunt u van een eenvoudige maaltijd genieten in de 
Pax Christikerk. In samenwerking met onze wijkgemeente is er dan een kort moment 
van bezinning. Aanvang: 18.00 uur. Uw gift na afloop is bestemd voor de 
Vastenactie. 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 of via 
deze QR-code: 



 
Paasgroeten – schrijven voor gevangenen 
Op de zondagen 19 en 26 februari liggen er speciale kaarten met passgroeten voor 
gevangenen in de kerk klaar om te worden verstuurd. U kunt ze ondertekenen en er 
een speciale groet opschrijven. Wij zorgen dan voor de verzending. 
 
Vrijwilligersweekend – NL Doet: 10 – 12 maart 

Deze week wordt een lijst met klussen opgesteld die in en rond de 
kerk gedaan kunnen worden. Er zijn al enthousiastelingen die zich 
hebben opgegeven, maar als eenmaal bekend is wat er precies 
moet gebeuren gaan we er van uit dat de lijst snel langer wordt! 
Opgeven kan via de lijst in de kerk en via 
NLdoet@pknvlaardingenholy.nl  

Pieter Wapenaar 
 

Huispaaskaarsen 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw huispaaskaarsen via ons te bestellen. Alle 

soorten en maten vindt u online: https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html. De 

intekenlijst ligt in de kerk. Of stuur een mailtje naar scriba@pknvlaardingenholy.nl 

met uw bestelling letter en nummer bijv. C40. Wij zorgen dan dat u op tijd de kaars 

ter beschikking heeft. 

André Betsema 

 

Vakantie 
Vanaf 25 februari tot en met 5 maart heb ik enkele dagen vakantie. In deze periode 
kunt u voor pastoraat terecht bij Petra Nijboer of Loes Hössen.  
ds. Hugo M. Habekotté 
 
In Memoriam 
Op 31 januari is overleden: Wilhelmina Bolderheij. in de leeftijd van 91 jaar. Mien 
woonde de laatste 2 jaar van haar leven in zorginstelling Het Zonnehuis.  
Mien was een zelfstandige vrouw die, samen met haar vriendin Corrie en met de 
familie genoot van het leven. Zij gingen graag en vaak met vakantie waardoor er 
altijd volop verhalen waren. Mien was een liefdevolle vrouw die graag mensen om 
zich heen had. Door veel liefde en aandacht te geven kreeg zij die ook in grote mate 
terug van haar neven en nichten.  
in de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij 3 thema’s, die knipsels die Mien 
bewaard had. Psalm 68 vers 20, een vrije vertaling van Korintiërs 2 vers 9 en een 
uitspraak van Dietrich Boenhoffer:  “In goede machten liefderijk geborgen, 
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Verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des 
morgens, Is zeker met ons elke nieuwe dag”. 
In deze teksten hebben we gekeken hoe we die konden verbinden met het leven van 
Mien waarin de liefde centraal staat. Gods Liefde die zij uitstraalde naar de mensen 
om haar heen.  
 
Zo laat Mien sporen van liefde, van hoop en vertrouwen achter. Het kwam in alle 3 
de teksten naar voren. Zij is een voorbeeld geweest voor mensen. Heeft het leven 
van mensen veranderd, want in elk contact, in iedere ontmoeting waar liefde, respect 
en begrip voor de ander is wordt je allemaal een beetje rijker.  
 
Wij bidden dat haar broer Charles en zijn vrouw Trudy, het gezin van hen en alle 
neven, nichten en verdere familie voort mogen leven in de Liefde die Mien 
uitstraalde, Liefde door God gegeven, over de dood heen.  
Loes Hössen 
 


