
PROTESTANTSE GEMEENTE 
DOETINCHEM 

 

 

 

Viering 22 november 2019 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

 

De liturgische kleur deze zondag is wit: 
de kleur van de verlichting 

 
 
 

Op de drempel 
van het leven 

 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Ina Veldhuizen 

organist: Ed Ventevogel 
zang: Robert Zanting - Gert Lotterman 
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Gedenken 

 
 
In deze dienst gedenken we degenen van wie we door hun sterven 
dit kerkelijk jaar afscheid moesten nemen. Wij noemen met dank- 
baarheid en respect hun namen voor het aangezicht van de Le- 
vende die ons bij name kent en die ons vasthoudt, ook door de 
dood heen. 

 
 

Dina Haverkamp - Tebeest  

Hendrik Gerrit Jan Bloemendal  

Berendina Hendrika  Lammers - Fles 

Jantje Geessien van IJren - van Dijk 
 

Jan Hendrik Hendriksen 
 

Johanna de la Cosine-Testerink 
 

Rudolf Gerhardus Oude Luttikhuis 
 

Cornelis Johannes Mooij 

Wilhelmina van Hal 

Willem Timmer 

Johanna Hendrika ter Maat-Meinen 

Marijke Dievertine Jonker 

Ben Boers 

Frederika Johanna Neeltje  van Holst-Berenpas 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
Welkom door ouderling van dienst 

Aansteken van de kaarsen 

 
Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 

 
 

Zingen: Wij leven van verwondering: 1 en 2 

 
 

Stilte 

Groet 

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
en van Jezus Christus, onze Heer 
In de gemeenschap van de Heilige Geest. 

Gemeente: Amen 
 
Bemoediging 

 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende, 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen 

 
Openingsgebed 

 
Zingen: Wij leven van verwondering: 3 

 

Een ieder gaat zitten. 

 
 

Inleiding 
 

Gedicht: ‘Heimwee’ van Dinie Bloemendal-Eelderink 
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Zingen: NLB 657: 3 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 

 
 

De kinderen mogen naar de nevendienst 

 
Lezen: Habakuk 3: 16 - 19 

 

Luisteren: Kinga Bán en Elbert Smelt, Leef met volle teugen 

 
 

Overweging 

 
 

Luisteren: Kinga Bán, Vandaag 

 
 

De kinderen komen terug van de nevendienst 

 
 

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 
 
Inleiding 

 
Zingen: Als alles duister is (NLB 598) 

 
We noemen de namen van de mensen uit de 
Wingerdgemeenschap die het afgelopen jaar overleden zijn. 

 
De predikant noemt eerst alle namen van de overledenen. Daarna 
zal er muziek klinken en heeft u de gelegenheid om de kaars aan 
te steken waarmee u uw dierbare gedenkt. Deze kaars is te vinden 
op de tafel bij u in de buurt. Ondertussen zal de ouderling van 
dienst voor in de kerk ook kaarsen aansteken, zodat ook de men- 
sen thuis deze gedachtenis mee kunnen beleven. 
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We gedenken wie we korter of langer geleden moesten losla- 
ten 

 

We gedenken naamlozen wereldwijd 

Zingen: Als alles duister is (NLB 598) 

 

WE ANTWOORDEN 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 
Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze, 
want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, amen. 

 
Mededelingen door ouderling van dienst 

Collecte 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 
Zingen: NLB 657: 1 en 2 

 
Zegen 
Voorganger: … 
Gemeente antwoord met: NLB 657: 4 
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De doden 
die in de aarde vergaan zijn 

en die verstrooid zijn op de wind 
voorgoed onvindbaar 

 
de uit hun huis geroofden 

de onvoltooiden 
allen die weg zijn gegaan 

zonder groet 
 

wat heeft met hen gedaan 
Hij die nooit varen laat 

het werk van zijn handen? 
 

Leg hen als een zegel 
aan uw hart 

als een zegel op uw arm 
 

want sterk als de dood 
is de liefde. 

Amen 

Huub Oosterhuis 


