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Bij de diensten 
Soms zijn er ‘zwarte gaten’ in het preekrooster waarvan ik denk, hoe is het zo 
gekomen? Dat geldt zeker niet voor de komende periode. Tot en met Eerste Paasdag 
is het in mijn agenda voor de zondagmorgen ‘Holy’ wat de klok slaat. Op Palmzondag 
verleent familiegroep Jun medewerking aan de dienst, dit belooft een mooie opmaat 
naar Pasen te worden. De vieringen op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn dit jaar 
voor het eerst gezamenlijk met de wijkgemeente Ambacht-Oost. Goede Vrijdag zijn wij 
als gemeente te gast in de Bethelkerk en verzorgen ds. Yvonne Schoonhoven en 
ondergetekende de dienst. Op Stille Zaterdag is de wijkgemeente Ambacht-Oost bij 
ons te gast en zijn pastor Annabell de Jong en pastor Petra Nijboer de voorgangers. 
De dienst van afgelopen 12 maart stond in het teken van gemeenteopbouw. Het kerkje 
van blokken blijft tot Palmzondag op de Avondmaalstafel staan. Mocht u of jij een idee 
hebben voor onze gemeente dan mag je dat bij of in het kerkje achterlaten.  Na Pasen 
zullen we deze ideeën met u als gemeente delen en wie weet wat daar dan uit 
voortkomt!  
ds. Hugo Habekotté 
 
Vastenactie in de 40dagentijd  
Voedselbank 
Komende zondag 19 maart staan we stil bij het lokale project van de Voedselbank in 
Vlaardingen. Er wordt een filmpje vertoond, waarop te zien is hoe een klant in de 
nieuwe winkel van de Voedselbank zelf zijn of haar boodschappenkar kan vullen.  
Meer informatie vindt u verderop in dit nummer. 
 
De kalenders 
De 40dagenkalender noem ik nog maar even als inspiratiebron voor de tijd op weg 
naar Pasen. De Vastenkalender geeft u niet alleen tips om te vasten maar om de 
dingen die je doet te doen met aandacht: een bezoekje, niet je agenda vol plannen, 
een tekst lezen, zelfreflectie. Dat biedt aanknopingspunten om je levenswijze te 
veranderen en daarmee een ander mens te worden, de mens die je zou willen zijn.  
  
Maaltijden 
Noteert u ook de data 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. Meldt u zich aan bij Ria Witvoet: rwit@hetnet.nl Aanvang: 18.00 uur. Uw 
gift na afloop is bestemd voor de Vastenactie. 

 
Koekjes 
Op zondag 12 maart werden er door de 
jongeren zelfgebakken koekjes verkocht. 
De complete voorraad raakte uitverkocht. 
De opbrengst van 210 euro(!) is bestemd 
voor de Vastenactie. Bakkers, verkopers 
en kopers hartelijk dank! 
 
Giften 
Uw gift voor de projecten van de 
Vastenactie kunt u overmaken naar:  

mailto:rwit@hetnet.nl


NL82 INGB 0000 5562 94 van actierekening MOV-ZWO, o.v.v. Vastenactie of via 
de QR-code elders in dit blad. 
 
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.  
 
Paasgroeten – schrijven voor gevangenen 
Er zijn 60 kaarten vanuit onze wijkgemeente verstuurd naar KerkinActie. Zij zorgen 
voor verdere verzending.  
Pieter Wapenaar 
 
Vrijwilligersweekend – NL Doet: 10 en 11 maart terugblik 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart hebben ongeveer twintig 
vrijwilligers hun uiterste best gedaan (achterstallige) 
schoonmaakklussen uit te voeren. Dat gebeurde in een 
opperbeste stemming, ondanks de regen op vrijdag. Het resultaat 
is duidelijk zichtbaar. Meer dan eens werd de opmerking 
gemaakt: wat gezellig, dat moeten we vaker doen. Direct gevolg 
is dat de 
schoonmaakploeg van 
maandag weer in ere 
wordt hersteld. Als dat 
lukt hebben we al heel 
wat bereikt.  

Om met Loesje te spreken: waarom 
moeilijk doen als het samen kan? Dank 
voor jullie inzet! 
Jan van der Meer en Pieter Wapenaar 
 
Vrijwilligers gevraagd voor taken in de kerk.  
Op zondag 12 maart hebben we de eerste versie van de vrijwilligersagenda 
gepresenteerd. Het is eigenlijk nog niet meer dan idee dat verder zal worden 
uitgewerkt. Het is belangrijk dat mensen die zich aanmelden om iets te doen in de 
kerk weten met Wie, Wat, Wanneer ze iets kunnen doen en Hoeveel tijd het kost: 
WWWH. 
 
Voorlopige speerpunten zijn:  

1. Schoonmaakteam samenstellen 
2. Team van gastvrouwen en -heren aanvullen, zodat de kerk de ruimte biedt 

aan de activiteiten die we willen ontplooien als gemeente. Er zijn vacatures.  
3. Diaconale taken uitvoeren die in de loop van het jaar plaatsvinden, zoals 

avondmaal, Witte Donderdag, Paasgroeten, etc. Er is zelfs een vacature voor 
een diaconaal medewerker.  
 

De beschrijvingen van de vacatures vindt u op de website: 
www.pknvlaardingenholy.nl 
Pieter Wapenaar 
 
Afscheid Rob van Mourik. 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


Langs deze weg willen wij Rob van Mourik bedanken voor de samenwerking in het 
afgelopen jaar. Wij hebben Rob leren kennen als een gedreven jeugdwerker die met 
passie voor jongeren zich heeft ingezet binnen onze wijkgemeenten. Uiteraard vinden 
wij het jammer dat hij eerder dan door ons gehoopt, afscheid neemt. Wij wensen hem 
alle goeds en bovenal Gods zegen in zijn nieuwe functie en spreken de wens uit dat 
we in de toekomst van zijn kwaliteiten gebruik kunnen/mogen maken.  
Namens het team van predikanten, pastores en kerkelijk werkers, 
ds. Hugo M. Habekotté  
 
Pastoraat 
Aan mijn elektronische agenda heb ik onlangs een nieuwe kleur/activiteit toegevoegd 
en de kleur is ‘paars’. Deze nieuwe kleur staat voor ‘Beleid’ omdat ik in het afgelopen 
jaar heb gemerkt dat beleidstaken voor Holy en de PG Vlaardingen als geheel de 
nodige extra aandacht vergen. Het lastige van tijd is, het is een schaars artikel. De 
Allerhoogste heeft in zijn wijsheid bepaald dat een week zeven dagen telt en een dag 
slechts vierentwintig uur. En misschien is het u of jou dan opgevallen dat het ‘spontane 
pastoraat’ van mijn kant (ik bel u/jou en we maken een afspraak) minder frequent is 
dan daarvoor. Dat is niet uit onwil, maar ik moet nu eenmaal mijn aandacht over 
meerdere taken verdelen. Naast het bovengenoemde ‘spontane pastoraat’ is er altijd 
de mogelijkheid dat u zelf of via familie laat weten een bezoek van mijn kant op prijs 
te stellen. Dergelijke verzoeken hebben bij mij voorrang, dus schroom niet mij te (laten) 
bellen, te mailen of mij op een andere manier van uw wens op de hoogte te brengen. 
ds. Hugo Habekotté  
 


