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Van harte welkom in deze dienst op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. We begroeten met name de familieleden, thuis via de 
livestream met ons verbonden of in de kerk aanwezig, van hen die in 
het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  
In deze dienst zullen we de namen noemen van hen die in het 
afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn.  
Voor eenieder van hen zal een kaars worden aangestoken aan het 
licht van de Paaskaars, het teken van licht voorbij het donker, leven 
voorbij de dood. 
Als u deze dienst thuis met ons meeviert zou u bij het 
gedachtenismoment een kaars kunnen aansteken voor iemand die u 
mist. 
 
Voor deze dienst is een liturgische schikking gemaakt.  
In deze schikking staan de kleuren groen en wit centraal. 
Groen verbeeldt het leven op aarde; de klimop vertolkt de wortels 
van ons bestaan, het bladgroen staat voor leven en werken. 
De witte bloemen symboliseren de overledenen, zij zijn niet meer in 
ons midden, maar wel blijvend met ons verbonden. 
In de schikking zijn ook twee bogen te zien, dit verbeeldt het dragen 
en steunen van elkaar. 
De nabijheid van God wordt gesymboliseerd door de kaarsen. 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert  

zangers: Anthonia Renes, Toos Vollmuller, To van Heusden, 
 Anneke van der Haar, Elske te Lindert 

ouderling: Bert van der Haar  
diaken: Henk Dijk 

lector: Bart Bosmans 
kosters: Jan en Coby Kuiperij 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Wachet auf, ruft uns die Stimme, J.S. Bach  
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige)  
- Begroeting   
- Aansteken van de kaarsen: ‘A believer’s prayer’, Sally DeFord 

Father in Heaven, teach me I pray,  
to walk as thy witness on earth.  
Strengthen my spirit and grant me the faith  
to serve as the Savior would serve 
 
(refrein:) 
Let me be light to the wand’rer by night,  
compass and guide to the seeker,  
let thy love shine in me, teach me to be  
an example of the believers. 
 
Where there is sorrow let me impart  
the hope and the comfort of truth.  
Where there is suffering open my heart  
to do as the Savior would do. 
 
Where there is hunger guide thou my hands  
to give as the Savior would give.  
Where there is fear give me courage to stand  
and live as the Savior would live. 

 
 We gaan staan 

o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Wanneer het donker ons omsluit. 
g. BERG ONS LEVEN IN UW LIEFDE 
o. Wanneer we los moeten laten. 
g. BERG ONS LEVEN IN UW LIEFDE 
o. Ons hopen en ons verwachten is op U gericht 
 Alpha en omega, begin en einde. 
g. BERG ONS LEVEN IN UW LIEFDE, VANDAAG EN IN 

EEUWIGHEID. AMEN. 
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Lied 91a: 1 en 3 

 
3 Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

-5- 

Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g OOK MET U IS DE HEER. 
 

We gaan zitten 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria   
v. … 
 daarom bidden wij:  
g. HEER, ONTFERM U. 
 
Lied 713: 1, 2 en 5 
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2 Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

5 Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 

 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
 zo bidden wij allen:   
g. LAAT UW WOORD IN ONS LEVEN, 
 IN ONS DENKEN 
 IN ONS DOEN 
 IN ONS SPREKEN, 
 IN ONS GELOVEN. 
 AMEN. 
 
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 1-11 
1Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment 
waarop dit zal gebeuren, 2want u weet zelf maar al te goed dat de 
dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3Als de mensen 
zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen 
door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. 
Vluchten is dan onmogelijk. 4Maar u, broeders en zusters, u leeft niet 
in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen 
als een dief, 5want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. 
Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6dus laten we 
niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7Wie 
slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts 
dronken; 8maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede 
zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de 
helm van de hoop op redding. 9Want Gods bedoeling met ons is niet 
dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze 
Heer Jezus Christus. 10Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu 
op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. 11Dus 
troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. 
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v. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD 
 
Lied 920 

 
2 laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, 

geborgen in de bevende zekerheid, 
 

3 dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte  
  
Orgelspel: Erbarm dich mein, o Herre Gott, J.S. Bach  
 
 
GEDACHTENIS VAN OVERLEDEN GEMEENTELEDEN 2019-2020 
 
Inleiding 
 
Gebed 
 
Lied:  Bewaar in uw liefde  
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Noemen van de namen en ontsteken kaarsen 
 
Na het noemen van de namen steken we ook een kaars aan voor 
kinderen, ontijdig gestorven of stil geboren, die soms nog geen naam 
mochten hebben maar die gekend zijn voor wie hen gedragen 
hebben en die van God een nieuwe naam ontvingen. 
 
We steken een kaars aan voor hen die slachtoffer werden in 
plaatsen van geweld, oorlog, honger en natuurgeweld, voor hen die 
het leven lieten op zee, op de vlucht, op zoek naar veiligheid en 
toekomst, soms naamloos voor ons, maar gekend door God. 
 

We gaan staan 
Stilte 
 
Lied: Bewaar in uw liefde 

 
We gaan zitten 

Gelegenheid om zelf een kaars aan te steken 
Er is gelegenheid om zelf een lichtje te ontsteken voor hen die u in 
uw hart draagt. Op aanwijzing van de koster kunt u naar voren 
komen. Wilt u eraan denken uw mondkapje voor te doen? 

 
Muziek:  Calm me Lord (Margaret Rizza) en pianomuziek 

Tekst: David Adam 
 
Calm me Lord, as you calmed the storm; 
Still me Lord, keep me from harm. 
Let all the tumult within me cease; 
Enfold me Lord, in your peace. 
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Dank en voorbeden  
 
v. … 
 zo bidden wij: 
g. VERVUL ONS MET UW GEEST,  
 GEEF ADEM EN KRACHT AAN MENSEN. 
 
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 de ouderling van dienst 
 
Collecte 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je kunt je 
bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Protestantste 
Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan 
worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 
1e collecte: diaconie voor ¼, 2e collecte: kerk voor ¼  en 3e collecte: 
Pastoraat voor ½. Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.  
De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar staat een 
mandje waar u uw gift kunt geven. 
 
Orgelspel  
 

 We gaan staan 
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Slotlied: 657: 1, 2 en 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

 
4 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

-11- 

Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen (gesproken) 
v.   … 
g.   AMEN. 

 We gaan zitten 
 
Zang: Christ be with you, J. Pachelbel/N. Rawsthorne 

Tekst: zegen van St. Patrick 
 
Christ be with you, Christ within you, 
Christ behind you, Christ before you, 
Christ beside you, Christ to guide you, 
Christ to comfort and restore you. 
Christ beneath you, Christ above you, 
Christ in quiet, Christ in danger, 
Christ in hearts of all that love you, 
Christ in care of friend and stranger. 
 
 
Na dit lied wachten we de instructies af van de dienstdoende kosters 
af hoe we de kerkzaal gaan verlaten. 
Familieleden/naasten kunnen naar voren komen en de kaars en de 
steen in ontvangst nemen. 
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