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Gedenken
rondom
leven en sterven

Orgelspel
Welkom
Luisteren naar lied 287: 1 en 2
1.
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
2.
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

Bemoediging en drempelgebed
Luisteren naar lied 287: 5
5.
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
Gebed om ontferming afsluitend met Lied 301c
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison
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Als gloria lied 725
1. Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem!
2. O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in ’t zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!
3. Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.
4. Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!
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Inleiding op de dienst
Muziek
Lezen: Genesis 32: 23-33
Luisteren naar lied 811
1.
Zoals een moeder zorgt
voor kinderen, haar toevertrouwd,
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde,
en geen vuur verflauwt zijn vuur.
Niet meer verstomt het woord
dat Hij ons heeft gegeven.
2.
Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en droog –
laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.
3.
Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.
Lezen: Openbaring 2: 17
Overdenking
Muziek
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Luisteren naar: Liefste lied 1 nr. -18
melodie: Beveel gerust uw wegen (lied 904)
1. Die innig met U leefden,
zij leven nog altijd
als heiligen verheven
in ’t licht dat ons hier leidt.
Wij, die hun namen dragen,
zijn op hun spoor gezet.
Zij kleuren onze dagen
en sturen ons gebed.
2. Omdat zij voor U leefden,
in U gestorven zijn,
zijn zij ons bijgebleven
en is ons hart hun schrijn.
Door heilig vuur gedreven
geloofden, hoopten zij.
Hun naam, in goud geschreven,
staat ons voor altijd bij.
3. Zij die nu bij U leven,
zij leven ons vooruit.
Zij hebben zich gegeven,
Gij stak uw handen uit.
Zij mochten begenadigd
al ingaan tot uw feest.
het weefsel van hun daden
wordt straks ons bruiloftskleed.
4. Met hen zijn wij omgeven,
een wolk die ons omvangt.
Het lied, hier aangeheven,
voegt zich bij hun gezang.
Wij blijven dankbaar zingen
met wie zijn voorgegaan,
met wie uw troon omringen,
totdat wij naast hen staan.
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Rondom Leven en Sterven
Verbeelding
Leven
Geboren:
Ezra Benjamin Strijbos
geboren 7 februari 2020
Luisteren naar: AWN 1-20 – Laat de kinderen tot mij komen
1. Laat de kind’ren tot mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.
2. Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.
Sterven
Gestorven:
Gerrit Willem Hilhorst
geboren 27 februari 1968
overleden 17 november 2019
Frederika Johanna Klein Willink – Esselink
geboren 23 maart 1940
overleden 26 november 2019
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Jan Hendrik Berendsen
geboren 20 juni 1929
overleden 4 december 2019
Jan Willem te Velthuis
geboren 23 december 1933
overleden 26 december 2019
Johannes Hendrikus Simon de Vos
geboren 8 februari 1945
overleden 28 december 2019
Johanna Garritdina Lerink – Kiffen
geboren 5 juli 1922
overleden 2 januari 2020
Willemina Oltvoort – Dijkman
geboren 29 september 1923
overleden 9 januari 2020
Berendina Janna Andriessen – van Hasz
geboren 17 februari 1926
overleden 25 januari 2020
Egbert Schutte
geboren 25 augustus 1940
overleden 25 januari 2020
Albert Jan Weenk
geboren 11 augustus 1928
overleden 3 februari 2020

Luisteren naar lied 284
Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
Levende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.
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Grietje Zieverink – Hamminga
geboren 18 augustus 1931
overleden 16 februari 2020
Jan Odink
geboren 17 augustus 1943
overleden 18 februari 2020
Mina Mol – Kok
geboren 13 juli 1924
overleden 26 februari 2020
Frederik Albert Berendsen
geboren 13 juli 1931
overleden 29 februari 2020
Gerdina Hendrika Markerink – Smalen
geboren 27 juli 1930
overleden 10 maart 2020
Gerrit Hendrik Hennink
geboren 20 juni 1944
overleden 17 maart 2020
Tonia Geertruid Eggink - Nijhuis
geboren 11 april 1939
overleden 19 maart 2020
Hendrika Bisperink – Lerink
geboren 17 november 1923
overleden 27 maart 2020
Leendert Karens
geboren 18 juli 1939
overleden 30 maart 2020
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Aaltje Heurneman – Rijkenbarg
geboren 13 januari 1935
overleden 30 maart 2020

Luisteren naar lied 284
Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
Levende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.
Eva Marianne Felgner – Naumann
geboren 1 april 1929
overleden 1 april 2020
Hendrik Bernard Bröcker
geboren 18 juli 1932
overleden 12 april 2020
Hendrik Jan Slagman
geboren 28 april 1926
overleden 16 april 2020
Willem Gerrit Rijkenbarg
geboren 25 juni 1937
overleden 28 april 2020
Hendrika Lammertdina Lodeweegs – Hulshof
geboren 15 juni 1935
overleden 30 april 2020
Cornelis Barend Valster
geboren 22 mei 1935
overleden 2 mei 2020
Gerhard Engbert Vruggink
geboren 12 november 1939
overleden 11 mei 2020
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Gerardus Simon Drooger
geboren 19 maart 1928
overleden 16 mei 2020
Cornelis Willem Vink
geboren 15 december 1947
overleden 18 mei 2020
Johanna Hermina Wonnink – Dinkelman
geboren 13 april 1926
overleden 15 juni 2020

Luisteren naar lied 284
Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
Levende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.
Gerrit Johannes Mollenhof
geboren 18 oktober 1940
overleden 30 juni 2020
Martinus Cornelis Bakkenes
geboren 16 juli 1955
overleden 30 juli 2020
Grada Johanna ten Harkel – Krooshof
geboren 14 april 1924
overleden 26 augustus 2020
Hendrik Jan Jacobus Kornelissen
geboren 23 november 1942
overleden 31 augustus 2020
Reindina Hendrika Brinkerhof – Geurkink
geboren 2 juli 1948
overleden 2 september 2020
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Pieter den Hartog
geboren 8 juni 1928
overleden 26 september 2020
Jenneken Hendrika Bröcker – Hargeerds
geboren 30 juni 1931
overleden 20 oktober 2020
Hendrika Alberdina Dieperink - Greben
geboren 14 december 1924
overleden 5 november 2020
Gerritje Schreibelt – Schepers
geboren 22 maart 1928
overleden 8 november 2020

Luisteren naar lied 284
Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
Levende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.

Laatste kaars

Stilte
Luisteren naar lied 601 – Licht dat ons aanstoot
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één, en ongeborgen
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen,
zo zwaar en droevig als wij zijn.
Niet uit elkaars genade vallen,
en doelloos en onvindbaar zijn.
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2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben je kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen
hoelang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Gebeden
dankgebed en voorbede
stilte
‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen
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Luisteren naar lied 793
1.
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.
2.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.
3.
Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Zegen, amen, amen, amen.
Orgelspel
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