
Overzichtsversie liturgie Popdienst 
Thema: #houvolhouvast 

 

Muziek voor de dienst/start van de dienst: filmpje Jerusalem (versie zorgpersoneel 

ZMC) 

 

Welkom  

en inleiden thema  

 

Muziek: Hou vol, hou vast (versie origineel van Blof) 

 

Moed en de eeuwenoude groet 

 

Als kyrië: Voor hen die wachten van de 3Js (door Mark de Waal en Jan Cornelis Boes) 

 

Bijbellezingen 

• Bijbellezing: Exodus 16: 1-3 (het ‘murmureren’ van het volk) 

• Overweging door Cornelis 

• Muziek: One van U2  

 

• Bijbellezing: Prediker 3: 1-8  

• Overweging door Mirjam 

• Muziek: Turn, turn, turn (Mark de Waal en Jan Cornelis Boes) 

 

Licht ontsteken: 

• aansteken kaarsjes in een hart 

• aanwezigen in kerk + mensen thuis kunnen kaarsje ter plekke aansteken + 

mogelijkheid van digitaal een kaarsje aansteken 

• tijdens aansteken kaarsjes lied Door de wind (versie Beste zangers met Miss 

Montreal) 

 

Als inleiding op gebeden: Mijn gebed (op nog aan te passen tekst Mirjam) door Henk 

Schoemaker  

 

Dank- en voorbede, afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’ (melodie I am sailing)  

 

Collecte: voor Zorgboerderij Vredesbest 

De collecte van de popdienst is bestemd voor de kleinschalige zorgboerderij 

Vredebest in Assendelft. De boerderij heeft schapen, koeien, paarden, kippen, een 

hond, een kat, een moestuin en een siertuin waar de cliënten graag willen werken. Er 

is ruimte voor maximaal 5 cliënten per dag. Er is dagopvang voor dementerende 

ouderen, ouderen met een beperking en licht gehandicapten zodat mantelzorgers 

een beetje ontlast worden en de persoon in kwestie langer thuis kan blijven wonen. 



Werkzaamheden zijn de dagelijkse verzorging van het vee, het bijhouden van de 

tuinen en het onderhoud van de diverse gebouwen. Een van de vrijwilligsters hier is 

ons gemeentelid Ria Knossen. Het collectegeld wordt gebruikt voor de aanschaf van 

een defibrillator (AED). Deze is zeer gewenst vanwege de afgelegen ligging van de 

boerderij en de kwetsbaarheid van de cliënten. Kunnen wij op uw bijdrage rekenen? 

Uw bijdrage in de collectezak doen, lukt dit jaar helaas niet. Daarom vragen wij u 

vriendelijk een bijdrage over te maken. Dit kan naar het bankrekeningnummer NL40 

RABO 0373 7397 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Westzaan o.v.v. 

popdienst 2020. U kunt ook onderstaande QR-code gebruiken.  

 

 
 

 

Slotlied: You never walk alone  door Tony Sbat 

 

Gezongen zegen door Mirjam.  

Als antwoord zien we ‘Amen’ (versie Otis Redding). 

 

Hoop is een lichtje 

in je hart, 

dat vandaag moed geeft 

en morgen kracht.  

 


