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Gedachtenisdienst

VOORBEREIDING
rust en orgelspel
welkom

AANROEPING EN INKEER
openingslied 221: 1, 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
Dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde 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.
bemoediging en groet

antwoordlied:

gebed
inleiding op de dienst
lied 695 Heer raak mij aan met uw adem
couplet 1, 3, 5 door gemeente, 2, 4 door cantorij

die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
uitgegaan,
als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
staan.

mijn dagen,
Geest van God
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij

GEDACHTENIS
inleiding op de gedachtenis
(tekst van Marinus van den Berg)
Wij herinneren ons de namen
van hen met wie we onze tijd deelden,
tijdgenoten, leeftijdgenoten,
soms maar kort,
mensen die we graag zagen,
mensen die ons graag zagen.
Wij herinneren ons de namen
van hen die niet meer in onze tijd te zien zijn,
niet meer te spreken zijn,
mensen die altijd nog in ons hart zijn
en met ons spreken
in onze dromen en in de stille uren.

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
3. Wees ook de Geest
4. Kom en doorstraal

Wij herinneren ons de namen
van hen die vergeten lijken te zijn.
Die niet meer genoemd worden
die uit de tijd lijken te zijn.
Wij herinneren ons de namen
die alleen nog in de stilte worden genoemd.

Wij herinneren ons de namen
van hen die een licht waren
op onze levensweg,
licht en liefde hebben gebracht.
Wij ontsteken dit licht voor hen
die nu in de andere tijd zijn
een eeuwige tijd vol licht en liefde.

Jan Perdijk
10 november 1936 – 16
maart 2021
Ans Schaap-Eering
4 oktober 1929 – 16
maart 2021
Nelson Spruit
6 november 1931 – 10 juni
2021
Cantorij + gemeente: 201 Die ons gedenkt

Cantorij: Irish Blessing
Gedachtenis
Jannie Dijkhuis-Post 7 augustus 1933 – 6 november
2020
Annelies ter Kuile
11 april 1939 – 2 december
2020
Joop Duvekot
22 juli 1931 – 17 februari 2021
Cantorij zingt: 201 Die ons gedenkt

Hester Wolhoff-Kastelein
13 maart 1938 – 11 juni
2021
Hansje Kraak
13 juni 1923 – 15 juli 2021
Riet (Mieke) de Jong – Colder
7 juni 1927 - 18 juli
2021
Cantorij + gemeente: 201 Die ons gedenkt
Geert-Jan Bierenga
16 januari 1933 – 7 augustus
2021
Jenny Draafsel-Schippers
28 juni 1928 – 13
augustus 2021
Klaus Untersalmberger
12 juli 1935 – 7
september 2021
Cantorij + gemeente: 201 Die ons gedenkt
U bent nu van harte uitgenodigd een lichtje te ontsteken.
Voor wie wil is het ook mogelijk om de naam van een
dierbare hardop uit te spreken voor de microfoon.
Onderwijl op de achtergrond liederen van Taizé:
Als alles duister is.
Bless The Lord my soul.
Blijf met Uw genade bij ons.

Een laatste kaars wordt aangestoken voor allen van wie wij
de naam niet kennen of wiens naam niet gekend werd.
Afsluitend zingen we: 201 Die ons gedenkt

HOREN EN VERSTAAN
2. Sprak al voor dag en nacht, voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt: ik ben nabij, wees niet
bang.

zingend gebed door de cantorij: 731:3
Vergeet niet hoe wij heten
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

overweging

schriftlezing Hebreeën 11: 1-13

stilte, gevolgd door meditatief orgelspel

3. Rondom mij in verdriet, dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet, ik ben het – dat is jouw stem.
4. Mocht ik de leegte zien, dan delen wij ook die.
Ik zie en hoor je niet, en ben niet bang: jij bent hier.

zingen 918 Stem die de stenen breekt
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden, drie keer afgewisseld met: 331 Roep onze
namen.
1e keer cantorij, 2e en 3e keer allen

In verbondenheid met elkaar en hen die ons
voorgingen, zingen we aansluitend aan de voorbeden:
Onze Vader

UITZENDING EN ZEGEN
Mededelingen
Slotlied lied 818 Niet is het laatste woord gesproken

2. Wie als het water uitgegoten
de dorre grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen
en schepping teer met licht doordrenkt,
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren
in duisternis van niemandsland.
Een naam klinkt in het wuivend koren:
belofte van het nieuwe land.

Uitzending en zegen, afgesloten met een gezongen Amen
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