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Gedenken… 
Zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag waarop we de namen 
noemen van de gemeenteleden die zijn overleden. Een dienst waar altijd veel 
waarde aan wordt gehecht, niet alleen door de nabestaanden van de overledenen 
van dat jaar, maar ook door veel andere gemeenteleden. Dit jaar is alles anders, dus 
ook deze dienst. De dienst wordt van te voren opgenomen, helaas dit jaar zonder 
gemeenteleden of nabestaanden erbij. Iedereen die dat wil kan de dienst zondag of 
later bekijken. De nabestaanden worden uitgenodigd om op zondagmiddag naar de 
kerk te komen om het steentje met de naam van hun dierbare op te halen. We willen 
dit doen met een klein ritueel. Ze krijgen ook – zoals elk jaar- een witte roos mee. Als 
voorgangers, gedenkgroep, organist en zanger hebben we geprobeerd om iets voor 
te bereiden dat ondanks alles waardevol kan zijn en iets uitdrukt van verbondenheid , 
niet alleen met de gemeenteleden die ons ontvallen zijn en hun nabestaanden, maar 
met iedereen die dit jaar of eerder een lieve ander verloren heeft. Juist in deze tijd is 
het voelen van verbondenheid zo belangrijk. Wij lezen Jesaja 60: 1-3 en 19-22 en 
Matteüs 5:1-12.  
Het liturgisch bloemstuk zal een centrale plek innemen dit jaar, met daarin de 
steentjes waarop de namen geschreven staan en met daarin licht dat ons zegt dat zij 
die ons voorgingen geborgen zijn in Gods eeuwige Licht, een licht dat nooit dooft.  
We hopen op een gezegende dienst en een waardevolle ontmoeting met 
nabestaanden op zondag. 
Namens de voorbereiders, 
Petra Nijboer  
 
Tot slot een gedicht van Marinus van den Berg:  
 
Elke naam 
een licht 
Elke naam 
een belofte 
Elke naam 
een verbondenheid 
Elke naam 
een verhaal 
Elke naam 
een gezicht 
Elke naam 
een herinnering 
Elke naam 
Noemenswaardig 
 
VIDEO REGISTRATIE GEDACHTENISVIERING KERKCENTRUM HOLY ZONDAG 
22 NOVEMBER 2020 
Een uitgebreide videoregistratie van de gedachtenisviering zal van te voren op video 
worden opgenomen, uitzending hiervan zal plaatsvinden op zondag 22 november om 
10.00 uur en te zien zijn op onze website: www.pknvlaardingenholy.nl Tevens is er 
een DVD of USB stick van de viering beschikbaar. 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


Informatie : Bram van der Borden  
Telefoon: 0622555372/e-mail: avanderborden@live.nl  
 
Op zondag 29 november is de viering ook weer te bezoeken in het Kerkcentrum. Er 
is plaats voor 30 personen (excl. ‘personeel’). U kunt zich opgeven via de link op 
onze website www.pknvlaardingenholy.nl. Daar vind u ook de link naar de ‘live 
uitzending via Youtube. Opgeven voor het bijwonen in het Kerkcentrum kan tot 
zaterdag 16:00 uur. Lukt dat niet, dan kunt u bellen met Corrie van Dorp, tel. 010-
4740266. Na 16:00 uur wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er zijn en wie er 
eventueel een volgende keer pas de viering kan bijwonen. U krijgt dus nog bericht of 
u aanwezig kunt zijn. Graag tot ziens! 
André Betsema 
 
Bestel (kerst)artikelen bij de plaatselijke Amnesty-groep! 
Het huis gezellig maken….een kaartje sturen om mensen te laten weten dat je aan 
hen denkt. Het is dit jaar misschien wel belangrijker dan ooit.U zult ons dit jaar niet 
vinden op kerstmarkten of in kerken. Dat is allemaal niet mogelijk.  
Natuurlijk kunt u artikelen bestellen via de webshop van Amnesty International. 
Alleen….daar merken we als plaatselijke groep niet veel van. Wij ontvangen namelijk 
een percentage van de verkoop van artikelen als die via ons worden gekocht. Op die 
manier kunnen we onze activiteiten financieren. In aanloop naar het 50-jarig bestaan 
van Amnesty Vlaardingen in 2021 is dat wel zo fijn. 
Daarom zouden we het geweldig vinden als u bij ons bestelt. Wij brengen de 
artikelen bij u thuis! In diverse kerken liggen de cadeaugidsen, waarin u kunt zien wat 
er allemaal beschikbaar is. U kunt ook een kijkje nemen op de webshop van 
Amnesty. Via de plaatselijke site www.amnesty.vlaardingen.nl/contact kunt u dan de 
bestelling plaatsen. Sfeer maken, wensen sturen en tegelijk bijdragen aan 
mensenrechten: een mooie combinatie! 
Amnesty International Vlaardingen 
Ineke Nieuwstraten 
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