
 

Liturgie voor 21 november,  voleindingszondag 2020 

 

gedenken van de overledenen uit de kring van de gemeente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorgangers: ds. Janneke Herweijer en ds. Rein Brand 

ouderling van dienst: Els Buijsrogge-Robbeson   

lector: Jannie de Witte  

organist: Mariëtte Everse 

pianist: Edwin Pieterse 

m.m..v. de Geertescantorij o.l.v. Corrie Smits-Harinck 

koster: Cor Dekker 
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beamer: Ronald Koole 

 

Het is inmiddels uitgegroeid tot een goede traditie om op de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar, juist voor het begin van het nieuwe jaar met Advent, onze 

overledenen in liefde te gedenken. Aan het begin van de dienst worden de 

gedachteniskaarsen ontstoken aan de paaskaars, het licht van Christus, met wie 

we ons door de dood heen verbonden weten.  

Bij het noemen van de namen van de overledenen plaatsen we een witte roos in een 

vaas. Daarnaast bestemmen we een roos voor die mensen die niet bij name 

genoemd worden, maar wier gedachtenis leeft in ons hart.  

 

De kaarsen ter nagedachtenis van de overledenen worden aan gestoken en vormen 

een kruis van licht. 

 

Preludium 

Welkom 

Zingen: Lied 942 : 1,2 en 3 ( allen)   

 

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 

zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

Mag ik nog levend wonen in uw land, 

mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
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3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Drempelgebed 

Bemoediging en groet 

Inleidend woord 

Gebed om ontferming besloten met 299c  : I cantorij, II gemeente 

 

Zingen: lied 852 : 1.cantorij,2 allen, 3 cantorij, 4 allen 

Cantorij 
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Allen 2. U daalt het duister in, 

U deelt mijn angst en pijn, 

zo dodelijk bedroefd 

als maar een mens kan zijn, 

 

Cantorij 3. een man van smarten die 

ter aarde valt en schreit, 

een lotgenoot, een vriend, – 

o Heer die bij mij zijt, 

 

Allen 4. ik bid U, laat het licht 

dat doorbrak in uw smart, 

de zon die Pasen heet, 

ook dagen in mijn hart. 

 

Gebed bij de opening van het woord 

Aandacht voor de kinderen ( daarna gaan de kinderen naar de nevendienst)  

Lezing: Spreuken 3: 13-20 

Zingen: lied 846: 1,2  en 6 
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2. ‘Ik wil aan de mensen onthullen 

wat waar is, edel en goed. 

En allen die luisteren, zullen 

mij volgen, ’t licht tegemoet. 

Het recht zal op aarde geschieden 

en vrees en geweld zullen vlieden 

waar ik het leven behoed. 

 

6. Ja, hier is het leven te winnen 

dat opweegt tegen de dood, 

de dienst van de hemelse minne 

die God van oudsher gebood, 

de stralende vrouwe, de schone, 

de wijsheid die bij u wil wonen 

en zelf aan tafel u noodt. 

 

Lezing: Romeinen 11:  33-36 

Zingen: lied 850: 1 en 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen  

Cantorij  
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Cantorij 2. Wie was erbij toen Gij de zeeën, 

de chaos tot bedaren riep? 

Waar waren wij toen Gij het leven, 

het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 

 

Allen 3. Wie zijn wij dat wij zouden weten 

de oorsprong van wat leven is, 

de tijd door U ons toegemeten, 

de toekomst, uw geheimenis? 

 

Cantorij 4. Hoe zouden wij U kunnen peilen? 

Ons meetsnoer is zo klein en broos. 

Verborgen blijven uw geheimen, 

uw schepping maakt ons sprakeloos. 

 

Allen 5. Geen mens bij machte uit te leggen 

wat in uw plan besloten ligt. 

Wij hebben het van horen zeggen 

en dorsten naar uw onderricht. 

 

Overweging 

Orgelspel 

Zingen : lied 513 (allen) 
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2. God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3. God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

4. God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

Gedenken van de overledenen 

Inleiding 

Cantorij zingt ‘Het bronlicht’ 

Tekst: Het bronlicht 

Refrein: 

Noemen, begroeten en herinneren 

wil ik het bronlicht in de ogen van een mens. 

 

Zoals zijn woord dat ons heeft aangestoken 

omdat het vuur en kracht bezat. 

En dat zijn lachen was als helder water, 

de warme naklank grijpt ons aan. 

refrein 

 

Zoals zijn beeld met weemoed nu omgeven, 

zo diep in ieders geest geprent. 

En dat zijn liefde niet gewist zal worden, 

maar eeuwig zingend in ons hart. 

refrein 
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Zoals zijn naam met ons bestaan verbonden. 

En ook de hoop die staande houdt. 

Zie hoe zijn dagen gloed en geestdrift kenden. 

God, berg die schoonheid in uw hand. 

Refrein 
 

Het noemen van de namen tijdens pianospel en het plaatsen van de witte rozen 
 

5 dec 2020 Helena Pik-Visser 103 jaar 

20 dec 2020 Jan Arie Lamain 86 jaar 

29 dec 2020 Adriana Elena van Weele-Pieterse 104 jaar 

12 jan 2021 Marinus Pieter Goudzwaard 81 jaar 

18 feb 2021 Roelfina Bouma 93 jaar 

20 mrt 2021 Sjouke Postma 68 jaar 

20 mrt 2021 Johannis van Stel 81 jaar 

10 mei 2021 Cornelis Johannes Bak 98 jaar 

14 mei 2021 Jacobus Antonie Hoste 88 jaar 

18 mei 2021 Janna Pieternella Quist-Bosman 83 jaar 

29 jun 2021 Sara Maatje Imanse-de Puit 85 jaar 

12 jul 2021 Harmen van der Werf 60 jaar 

24 jul 2021 Maaike Doelman-van Engelen 65 jaar 

28 jul 2021 Jan Willem Kopmels 84 jaar 

12 aug 2021 Hendrina Magdalena Kampman-van Houcke 91 jaar 

9 sep 2021 Geertruida Elisabeth M.van Ast-Glerum 90 jaar 

28 sep 2021 Adriana van der Vliet-Lansen 84 jaar 

1 okt 2021 Cornelia Elisabeth van der Bliek-Heijboer 65 jaar 

Wij gedenken ieder mens die wordt gemist….  
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Zingen : Lied 199: Koester de namen die wij hier gedenken ( cantorij) 

Koester de namen die wij hier gedenken, 

dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 

 

Refrein: 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

zegen ons allen met het licht van uw ogen! 

  

Zie met ontferming naar onze aarde, 

houd in uw hoede wie haar bewonen. 

Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 

 

Refrein: 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

zegen ons allen met het licht van uw ogen! 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze vader 

Zingen: lied 418: 1,2 en 3( allen)  

 

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, 
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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. 

 

Wegzending en zegen 

Postludium 

 

 

 

De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De 

diaconiecollectie is bestemd voor “Omzien naar elkaar” vanuit de landelijke PKN.  

 

Bij de uitgang krijgt u een wit roosje aangereikt. Deze roos kunt u brengen naar 

het graf van degene die u mist. U kunt de roos ook thuis neerzetten als teken van 

gedenken, of de roos weggeven aan iemand anders als blijk van meeleven. 
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