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Zondag 5 maart 
Deze tweede zondag in de 40-dagentijd mag ik uw voorganger zijn. De naam van 
deze zondag is Reminiscere: ‘Gedenk uw barmhartigheid’, naar Psalm 25 vers 6. Op 
het rooster staan Exodus 24: 12-18 waarin Mozes op de berg God ontmoet en 
Matteüs 17: 1-9, waarin we lezen dat Petrus, Jakobus en Johannes getuige zijn van 
de gedaantewisseling van Jezus op een hoge berg. Drie leerlingen zijn getuige van 
wat daar gebeurt, maar Mozes en Elia hebben vooral een belangrijke rol. 
Het is nogal een ervaring, daar op die berg, een ingewikkelde gebeurtenis. Wat 
betekent dat eigenlijk voor de aanwezige leerlingen en voor ons?  
Ik hoop u daar zondag meer over te vertellen. Dat het een goede dienst mag zijn met 
elkaar. 
Petra Nijboer  
 
Amnesty International 
Deze zondag kunt u ook weer brieven ondertekenen van Amnesty International. 
 
Voedselbank 
Vorige maand werd er heel veel broodbeleg ingezameld. Onze hartelijke dank 
daarvoor! Dit keer zijn groenteconserven het product van de maand! We zamelen in 
voor en na de kerkdienst én op de zaterdag ervoor tijdens de oud-papierinzameling. 
Dank alvast weer voor uw medewerking! 
 

Even terugblikken op die feestelijke zondag van 19 
februari. Tijdens de dienst werden Miranda Hoogeveen 
en Hanneke Blom verbonden aan de Protestantse 
Gemeente Vlaardingen, Miranda als diaconaal werker en 
Hanneke als missionair werker. Het was fijn dat er zoveel 
mensen waren, van andere wijkgemeenten, de 
Windwijzer en uit hun eigen persoonlijke kring. Dat zij 
zich in hun werk gedragen mogen weten door de 
gemeente en door de zegen van God.  
 
 
 
 
 

Uit liefde voor jou - Vastenactie in de 40-dagentijd: Zambia 
Komende zondag staan we stil bij het project van KerkinActie over aidswezen in 
Zambia. U krijgt een indringend filmpje te zien waaruit blijkt hoe zwaar deze jonge 
mensen het hebben en wat KerkinActie voor hen probeert te betekenen.  
Meer informatie vindt u verderop in dit nummer. 
Hopelijk is de 40-dagenkalender een vast onderdeel bij u aan tafel geworden, met 
gebeden, liederen en teksten. Met de Vastenkalender heeft u al kennis kunnen 
maken via de Verandercoach uit het project van de kinderen. Als iedereen doet wat 
hij of zij heeft beloofd, dan zit het wel goed met het weerstaan van alle verleidingen 
(we leerden dat je voor verleiding ook ‘duivel’ mag lezen). Van beide kalenders zijn 
nog exemplaren beschikbaar  



Noteert u ook de data 3, 17 en 31 maart voor een eenvoudige maaltijd 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 
de QR-code elders in dit blad. 
 
Oud Papier Actie (OPA) 
De containers staan op zaterdag 4 maart weer op de stoep van het Kerkcentrum 
Holy. Daar kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud papier (zonder plastic) 
en karton (gescheiden) bij ons in te leveren. Boeken en tijdschriften zijn ook welkom. 
Vóór de containers staan er tafels, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt  afgeven. 
De papierprijs (€ 38,75/ton) is nog steeds laag, dus hebben wij véél kilo’s nodig om 
de goede doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen? 
Door het oud papier van de buren mee te nemen bijvoorbeeld i.p.v. in de afvalbak. 
De hoeveelheid loopt langzaam terug, zo ook helaas de opbrengst, dus moedig uw 
buren, vrienden en familieleden aan om bij ons hun oud papier en karton te brengen. 
Op naar volle containers!! En als u een goed doel weet, horen wij dat graag van u. 
Opbrengst januari: 3.760 kg - € 145,70. 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 4 maart, 
namens de OPA’s: Henk, Jan, Peter en Ruud. 
 
Avondgebeden in de Stille Week 
Op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april vinden avondgebeden plaats in de 
Stille Week. Aanvang om 19.30 uur in de Kerkzaal. De voorbereidingsgroep komt op 
14 maart bij elkaar. 
 
Paasgroeten – schrijven voor gevangenen 
Op 19 en 26 februari lagen er speciale kaarten met paasgroeten voor gevangenen in 
de kerk om verstuurd te worden. Er zijn heel veel kaarten ondertekend. Deze week 
zijn ze opgestuurd naar de landelijke organisatie, die ze over de beschikbare 
adressen van gevangenen verdeelt. 
Pieter Wapenaar 
 
Vrijwilligersweekend – NL Doet: 10 en 11 maart 
Inmiddels is er een lijst met klussen opgesteld die in en rond 
de kerk gedaan kunnen worden. Er zijn al enthousiastelingen 
die zich hebben opgegeven. Die gaan we benaderen om te 
vragen welke klus ze op zich willen nemen. We werken in vier 
blokken:  
vrijdag van 9.30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur 
zaterdag van 10.00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur 
Opgeven kan nog steeds via de lijsten die in de kerk liggen en 
via NLdoet@pknvlaardingenholy.nl . In het laatste geval wordt 
u benaderd welke klus u wilt doen.  Vermeld het tijdsblok en 
uw e-mailadres en/of telefoonnummer. 
Jan van der Meer 
 
Vrijwilligers gevraagd voor taken in de kerk.  
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Naast praktische klussen zijn er natuurlijk veel andere taken in de kerk die door 
vrijwilligers worden gedaan. Dat zijn er veel, zo hebben we gemerkt op de 
vrijwilligersavond die vorig jaar werd georganiseerd: ruim 70! We zijn bezig om al die 
taken overzichtelijk in kaart te brengen in een soort kalender, zodat voor iedereen 
duidelijk is welke taken er zijn en door wie ze worden uitgevoerd, of waar en wanneer 
er nog vrijwilligers nodig zijn.  
Het voert te ver om ze hier allemaal te noemen, maar één groep is voor het gebruik 
van de ons kerkgebouw essentieel: de kosters en de gastvrouwen en gastheren. 
Zonder hen kan er in de kerk niets plaatsvinden.  
Op zondag 12 maart wordt de eerste versie van de vrijwilligersagenda 
gepresenteerd. Daarop ziet u voor welke taken er al vrijwilligers zijn en waar ze nog 
nodig zijn. Het overzicht zal nog niet compleet zijn en misschien zijn er wel taken die 
we over het hoofd hebben gezien. Help ons mee de agenda compleet te maken en 
waar nodig aan te vullen. We zijn benieuwd! 
Pieter Wapenaar 
 
Afscheid  
Na het afscheid van ds. Wim Markus- wiens taak als consulent van de Grote Kerk  er 
door de komst van ds. Geert van Meijeren al even op zat-  namen we afgelopen 
week ook afscheid van Bert Scholten, die bijna 3,5 jaar lang aan dezelfde gemeente 
was verbonden voor het pastoraat. Bert heeft veel voor de wijkgemeente Grote Kerk  
betekend. Daarnaast waren zowel Wim als Bert als collega’s op een waardevolle 
manier betrokken bij het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers. We zullen 
hen missen! We wensen beiden alle goeds en zegen toe voor de toekomst.  
 
Bedankt! 
Tijdens mijn verblijf in De Dillenburg Reva 3 werd ik na de dienst in het Zonnehuis 
verrast door de bloemengroet. Twee weken later werd een prachtig boeket rozen 
gebracht vanuit de gemeente Holy. Dank voor alle medeleven.  
Vriendelijke groet, Aad Kouveld-de Jong. 
 
Wij gedenken Maartje van der Meer-van Beukelen. Ze werd bijna 80 jaar en 
woonde de laatste jaren in de Wilgenhoeve in Hei en Boeicop. Mattie en Rob waren 
jarenlang zeer meelevend met de gemeente. Net als Rob zong Mattie graag en een 
bepaalde periode deelden ze een functie als ouderling. Na een heftige periode vol 
zorgen werd voor Rob en Mattie in 2018 gelukkig een fijne plek gevonden.  
Mattie was liefdevol, zorgzaam, bescheiden, geduldig en ze hield van harmonie. Ze 
cijferde zichzelf nog weleens weg. Ze was creatief. Ze was trouw in vriendschappen 
en positief. Familie was heel belangrijk voor haar. Met Rob had ze een fijn huwelijk 
tot ze hem twee jaar geleden los moest laten. Bij de kinderen en kleinkinderen was 
ze heel erg betrokken.  
Hoewel ze kwetsbaar was en de schemering meer en meer toenam, zijn er de laatste 
periode nog vele mooie momenten geweest, maar het was op. In dankbaarheid en 
liefde maar met verdriet is Mattie losgelaten door de kinderen en kleinkinderen, haar 
broer, zus en andere naasten. Op woensdag 15 februari namen we afscheid van 
haar in het kerkcentrum. Gelukkig mocht dat – in tegenstelling tot bij het afscheid van 
Rob- zingend, want ze hield zo van zingen. Haar lievelingslied ‘De steppe zal 
bloeien’ van Huub Oosterhuis nam tijdens de afscheidsdienst een grote plek in. 
Daarna is ze bij Rob begraven op Holy. Mattie zal heel erg gemist worden. Dat haar 
allernaasten de kracht mogen ervaren waar dat prachtige lied van zingt: om -ondanks 



het verdriet- óp te staan en verdergaan met de vele dierbare herinneringen in hun 
hart.  
Petra Nijboer 


