
 

 
 

27 september 2020 
 

 

 

Welkom in het Kerkcentrum Holy! 

Zondag : 2e van de herfst  

Kleur : groen 
  
Thema : Vrede verbindt! 

 

 

 

 

 

Voorganger : ds. Hugo M. Habekotté  

Lector : Leni van den Berg 

Organist : Piet George Klootwijk 

Muzikale medewerking: André Betsema (zang) 

De bloemen gaan ter bemoediging naar de heer L. Schenk, Albertine Agneslaan 32.                Len Munnik 

Uw gaven zijn vandaag bestemd voor:  

1.  Diaconie 

2.  Vredeswerk 
Volgende week is onze voorganger ds. Hugo M. Habekotté. 

Wilt u deze viering bijwonen, dan kunt u zich opgeven via de link op onze website: www.pknvlaardingenholy.nl. Volg 
de aanwijzingen op het scherm. Ook kunt u zich melden bij Corrie van Dorp (010-4740266). Opgeven kan tot zaterdag 
16:00 uur. Daarna krijgt u bericht of u de viering kunt bijwonen. 

 
 

 

ORDE VAN DIENST 

VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Lied/Psalm 146: 1 en 4 “Zing mijn ziel, voor God uw Here” 

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor de Heer uw God. 

4 Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

Moment van verstilling 

Welkom en aansteken van de kaarsen 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/
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Bemoediging en groet 

Onze hulp is de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
die trouw blijft tot in eeuwigheid  
en niet loslaat het werk dat Zijn hand eenmaal begon.  

Genade zij u en vrede  
van God, onze Vader  
en van de Heer Jezus Christus,  
door de Heilige Geest. Amen. 

Lied 657: 1 en 2 “Zolang wij ademhalen” 

1 Zolang wij adem halen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and're lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan 't licht getild! 

Kyriëgebed 

Gloria: Lied 657: 4 “Ons lied wordt steeds gedragen” 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van Uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

Aandacht voor de Vredesweek (Pieter Wapenaar)      (https://www.youtube.com/watch?v=bxf5CR9qlHo) 

DIENST VAN HET WOORD  

Gebed van de zondag 

Schriftlezing: Ezechiël 18: 1-4, 25-32 

18 1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: Als de ouders 

onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden? 3Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, nooit 
meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen! 4Weet dat alle mensenlevens mij 
toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt 
zal sterven. 
25Nu zeggen jullie: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Maar luister, Israëlieten! Ben ik het die 
onrechtvaardig is? Gaan júllie niet eerder onrechtvaardige wegen? 26Iemand die rechtvaardig was maar dat 
niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. 27Iemand die goddeloos leefde maar 
dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. 28Als hij tot inzicht en inkeer is 
gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven. 29De Israëlieten 
zeggen: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn júllie het niet 
die onrechtvaardig zijn? 
30Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer, bega 
geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val. 31Breek met het zondige leven dat jullie hebben 

https://www.youtube.com/watch?v=bxf5CR9qlHo
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geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten! 32Want de dood van 
een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef! 

Epistellezing: Filippenzen 2: 1-13 

2 1Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid 

met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te 
zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in 
alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar 
ook die van de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van 
God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van 
een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de 
naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in 
de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van 
God, de Vader. 
12Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer 
nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13want het is God 
die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.  

Lied 568a “Ubi caritas” 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
Daar waar liefde is en vrede, daar waar liefde is, daar is God met ons. 

Verkondiging (hierna luisteren wij in stilte naar meditatieve muziek) 

Meditatieve muziek: “Geef vrede, Heer, geef vrede” 

Lied 975: 1 en 3 “Jezus roept hier mensen samen” 

1 Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
geen belofte gaat te niet.  
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster  
zich naar ons heeft toegewend. 

3 Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn. 

Lied: “Amazing Grace” (Gospel Touch Gospel Choir)     (https://www.youtube.com/watch?v=maeSHVZX8xc) 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

(Diaconale) mededelingen / bloemengroet / collecte 

Wij gedenken ……  
Lied 961: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

Gebeden  

BESLUIT VAN DE DIENST  

Lied 418: 1, 2 en 3 “God, schenk ons de kracht” 

1 God, schenk ons de kracht / dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht / uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, / samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen / lachen en geween. 
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2 Niemand kan alleen, / Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen / naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer / naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - / vruchtbaar in de Heer. 

3 Vrede, vrede laat / Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad / dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, / zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede / ons hart rusten mag. 

Zending & zegen  

De God die van eeuwigheid is,  
zegene u en behoede u.  
Hij doe Zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig.  
Hij verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Orgelspel 
 

 
De kindernevendienst wordt voorlopig online gehouden.  

In verbondenheid met hen steken we nevendienst-kaars(en) aan. 

Deze dienst kan live of op een later tijdstip gevolgd worden via www.pknvlaardingenholy.nl 

Bij de uitgang staan de offerblokken voor uw collectebijdrage. 
Voor degenen die de viering volgen via het internet, bestaat de mogelijkheid een bijdrage te storten op bankrekening 
nummer (IBAN) NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, onder vermelding van 
de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen voor deze zondag gelijk worden verdeeld. 

 

 

Holy Actueel (Nieuwsbrief Protestantse Wijkgemeente Holy) 

KUNST IN DE KERK 
Van 21 september tot en met 2 november exposeert Corry van der Knaap met portretten en landschappen. 

Corry van der Knaap, is geboren in 1948 te Loosduinen en moeder van 3 zoons en oma van 5  kleindochters. 
Corry werd na een jaar met veel lichamelijke problemen “gedwongen” om leuke dingen te gaan doen. Dat 
was in 2001, zij is toen o.a.  in groepsverband op schilderles gegaan. Zo is haar hobby voor schilderen 
ontstaan.  
Corry heeft veel gereisd, vooral in Azië. “Al die andere culturen zijn zo interessant en prachtige mensen. Ik 
heb daar veel inspiratie voor m’n schilderijen opgedaan, Wat u in m’n doeken terug kunt vinden.” Corry werkt 
het liefst met olieverf, soms met gemengde technieken. 
Corry van der Knaap Persoon: corryknaap@planet.nl  06-12150545. 
Het Kerkcentrum Holy is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur en 

maandag van 19.00 - 22.00 uur. Voor een bezoek afwijkend van de openingstijden kan men bellen: tel.010-
474 5644. Ook in vakantieperiodes zijn er andere openingstijden, ook dan van tevoren even bellen.  
Namens de commissie Kunst in de Kerk,  
Ria Witvoet, Nelleke van der Luit en Gerry van der Heijden.  
 
OUD PAPIER ACTIE: 
Als we op zaterdag 3 oktober van Irado weer 2 containers krijgen i.p.v. 1 (het ging er maar net in), dan staan 

deze weer op de stoep van het Kerkcentrum Holy, dan kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur uw oud papier (zonder 
plastic) en karton (gescheiden) weer bij ons kwijt. We houden nog steeds 1,5 meter afstand!! 
Vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven. Denkt u ook aan de 
looproute om de containers heen? Onze medewerkers lopen op het kerkplein en helpen u graag bij het lossen 
van uw auto of fiets. 
De papierprijs (€ 31,76/ton) is nog steeds érg laag, dus hebben wij véél kilo’s nodig om onze goede doelen 
te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen? 
Opbrengsten: juni: 7.080 kg - € 224,86 

                       juli: 2.920 kg - €   92,74 
Allen hartelijk dank voor de vele kilo’s van de afgelopen maanden en tot zaterdag 3 oktober, namens de 
OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/
mailto:corryknaap@planet.nl
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LIED TEGEN DE DERDE WERELDOORLOG 

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd 

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt. 

De oorlog is geboden, de vrede mag niet zijn. 

Dat mensen mensen doden, 

en wij die mensen zijn. 

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld, 

Aan machten prijs gegeven, aan meer dan eigen schuld 

Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, 

dat wij toch nooit erkennen 

het recht van vuur en zwaard. 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt. 

Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft. 

Dat onze lieve aarde 

nog kans op redding heeft.  

Psalm 124:6 

Huub Oosterhuis 
 

 

Samenstelling: Piet George Klootwijk ( 010-4748820) 
 

OvD/Holy Actueel: vóór woensdag 18.00 uur: liturgieholy@gmail.com 

Onderweg (Wijk Holy): maandag 16.00: onderwegholy@gmail.com 

Beeld/geluid: Pieter Wapenaar (06-48489932) lenneke.pieter@hetnet.nl 

Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl 
 

mailto:liturgieholy@gmail.com

