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Viering 7 november 2021 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

 

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

 
 
 

 

Een oud verhaal, 
een nieuw begin 

 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Ina Veldhuizen 

organist: Teun van de Steeg 
zang: Marjo Harmsen 
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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. 
 
 

Hugo Böhmer 

 
Maria Arnts 

 
Roel Voskamp 

 
Dory Wouters 

 
Lenie Timmer-van der Wolff 

 
Rie Kloet-op den Brouw 

 
Wil Jonkers-van Dam 

 
Frederik de Vos 

 
Truus Elich-Knuist 

 
Ebart van Vliet 

 
Maria Catharina van Uum-Janssens 

 
Jeanne van den Steen-van Wijnen 
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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 
 
Gebed 
 
Zingen: Wij leven van verwondering: 3 
 

Een ieder gaat zitten. 
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DE BIJBEL GAAT OPEN 
 

 
Lezen: Jozua1: 1 - 9 
 
Zingen: NLB 982: 2 en 3 
 
 
Overweging 
 
 

 
GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 

 
Inleiding 

 
Zingen: Onze namen staan geschreven (Zingend geloven 8-19:1) 
 
 
We noemen de namen van de mensen uit de  
Wingerdgemeenschap die het afgelopen jaar overleden zijn.  
Telkens wanneer de predikant een naam noemt, krijgen nabe-
staanden de gelegenheid om een kaars aan te steken. Mocht u lie-
ver blijven zitten, dan zal de ouderling van dienst de kaars aanste-
ken.  
 
Gelegenheid voor ieder persoonlijk om een licht te ontsteken 
Na het noemen van de namen is er gelegenheid om ter nagedach-
tenis van anderen uit onze kennissen- of familiekring een lichtje te 
ontsteken. We ontlenen ons licht aan de Paaskaars, het licht van 
Christus. 
 
Terwijl de lichtjes ontstoken worden zingen we: NLB 598 
 
Zingen als afsluiting: Laat ons in de stilte groeien (Zingend gelo-
ven 8-19:2) 
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WE ANTWOORDEN 
 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte 
Tijdens de collecte zingt Marjo 
 
 
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. 
 
 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 
Zingen met Marjo: Ik zal er zijn 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
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ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 
Zegen 
 
Voorganger: … 
 
Gemeente antwoord met zingen:  
 
4. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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Van u is de toekomst 
 

 
Heer, van U is de toekomst,  
het heden én het verleden. 
 
Van U is de toekomst: 
trek met ons mee  
en ga voor ons uit, 
als de wolkkolom overdag  
en de vuurpilaar in de nacht, 
verborgen aanwezig.  
 
Verzeker ons van Uw liefde. 
Verzeker ons steeds opnieuw  
dat wij nooit zonder U zullen zijn. 
Druk Uw zegel op ons hart en in onze ziel, 
wij leven en bewegen in U.  
 
Schenk ons vertrouwen, 
maak ons hoopvol en zeker. 
Door Jezus, onze Heer. 
 
Amen. 


