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Zondag 22 november 2020 

Kleur: Groen 
 

  
Gedachtenis van de namen 
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Orde van dienst 
 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring 

 
Openingslied: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ Lied 221: 1 en 2 

         (zo mogelijk staande) 
 

 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
 zo als een mantel om mij heen geslagen, 
 zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
 ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
 dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
 Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
 waakt over mij en over al mijn gangen. 
 Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
 om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
 Ik leeft niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
 Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
  

 
Moment van Stilte en Inkeer 
 
Bemoediging en Groet        
 

V: Genade en vrede, van God de Vader, 
door Jezus Zijn Zoon, Immanuël, 

A:  Hij woont met Zijn Geest in ons. 
V:  Wat er ook gebeurt, in voorspoed en bij tegenslag, 
A:  ons leven is geborgen in de handen van de Heer, 

de Schepper van hemel en aarde; 
V:   van wiens liefde niets of niemand   

ons ooit zal kunnen scheiden. 
A:     Amen.       (hierna gaan allen zitten) 
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Drempelgebed 
 

 V:   Op de lange weg, o God     
naar het land van uw beloften    
gaan wij door donkere dalen.    
Hoe zouden wij in staat zijn     
onszelf staande te houden,  
hoe zouden wij bij machte zijn     
elkaar te behoeden?  

G:   Wees U, o God, voor ons    
een bodem onder onze voeten,    
een dak boven ons hoofd,    
een steun in onze rug,    
een gids voor ons uit, 

V:  zodat wij niet verwijderd raken     
van U en van elkaar   
maar volhardend voortgaan     
het daglicht tegemoet. 

 
Vervolg openingslied: ‘Spreek gij het woord dat mij vertroosting geeft’ 
     Lied 221: 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.    
 

Inleiding bij deze dienst 
 

Kinderlied: ‘Nog steeds’ Kinga Bán & kinderen – Wij. Samen!  
 

Ik voel de wind door mijn haren gaan 

en zie de zon langzaam ondergaan. 
Ik sta op het strand en schrijf jouw naam in het zand. 
Met mijn voeten in de koude zee, 
mijn gedachten gaan met de golven mee. 
 
Ik kijk omhoog en oh, ik houd van jou. 
Ik hoor je stem nog steeds 
Ik voel je kus nog op mijn wang. 
Ik voel je armen om mij heen, 
zo heerlijk zacht en warm. 
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Ik hoor je stem nog steeds 
Ik voel je kus nog op mijn wang. 
Ik voel je armen om mij heen, 
zo heerlijk zacht en warm. 

 

Ik zie de eerste ster, de nacht begint. 
Ik wandel dromerig de duinen in. 
Ik ben niet bang, want liefde duurt het langst. 
 

Met mijn voeten in het zachte zand 
en mijn hand in papa's warme hand. 
Ik kijk omhoog en oh, ik houd van jou. 
Ik hoor je stem nog steeds 
Ik voel je kus nog op mijn wang. 
Ik voel je armen om mij heen, 
zo heerlijk zacht en warm. 

  
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Corien de Haas. 
 

Gebed 
     

Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 1 – 13               Lector: Piet Meijer 
 

Lied:   Psalm 103: 3 en 7 
 

  Hij is een God van liefde en genade, 
  barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden 
  van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
  die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
  ons niet naar onze ongerechtigheden 
  vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 

  Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen 
  in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
  en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
  Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
  zo volgen zij dei zijn verbond betrachten, 
  van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 
 
Inleidende woorden op de gedachtenis 
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Lied   ‘Zij raken niet vergeten’  
Tekst: Arie van der Maas, naar een lied van Willem Barnard  (Melodie: Lied 910) 

 

Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan  
tot U, want in Uw liefde bewaart Gij hun bestaan.  
Hun namen zijn geborgen in Uw barmhartigheid,  
ook op de weg naar morgen draagt hen Uw eeuwigheid.  

 

Wil zo ook ons doen weten hoe Gij ons voor wil gaan,  
als wij in ’t donker tasten naar licht in ons bestaan.  
Berg ons ook in Uw liefde, Gij trooster die bevrijdt,  
laat ons zo bij U schuilen in tijd en eeuwigheid.  

 

Gedachtenis 
Omdat God ons bij onze naam noemt en die voor altijd verbindt met zijn eigen Naam  
is het goed om deze zondag, de namen te noemen en gedenken van hen die in  
het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.  
Er zal telkens een naam worden genoemd waarna iemand uit de familie-, 
vriendenkring, of de dienstdoend diaken, een gedachteniskaars aansteekt aan de 
Paaskaars. Daarna wordt het steentje uit de Levensboom overhandigd. 
 

10 december   Rachel Klaassen-de Blaeij   91 jaar 
 

14 december  Adriana Robijn-Verbrugge   95 jaar 
 

17 december  Jan Hubrecht de Kraker    90 jaar 
 

15 januari   Adriaan Jan Dees     88 jaar 
 

11 februari   Dina Sara Jansen     90 jaar 
 

23 maart   Elisabeth Pieternella Dieleman-Wolfert 91 jaar 
 

5 april   Pieter Jansen     85 jaar 
 

6 april   Thomas Jozias Vermeulen   61 jaar 
 

18 juni   Maria Adriana Vermeulen-Schoonakker 87 jaar 
 

22 juli    Esther Geertruij Francke-Vermeulen  84 jaar 
 

10 augustus  Catharina Elizabeth Verbrugge-Lantsheer 90 jaar 
  
30 oktober   Johanna ’t Gilde-van Hoeve   97 jaar 

 
Een dertiende kaars wordt aangestoken, ter gedachtenis aan mensen of situaties 
waarmee we ons verbonden voelen maar hier niet met name genoemd zijn. 
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Wij gedenken… dit jaar niet met een klein kaarsje door onszelf 
aangestoken, maar met een filmpje als symbool voor mensen om ons 
heen die er niet meer zijn. 
 
Gebeden, aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’  
 
Slotlied: ‘Zolang wij ademhalen’  Lied 657: 1, 2 en 4      (zo mogelijk staande) 
   

  Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht 
  Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
  Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
  De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 
 

  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. 
 

  Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop 
  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. 
   
Heenzending en zegen   

Aansluitend: Amen, amen, amen  (Lied 431c) 
   

Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang:  50% voor kerk en Pastoraat 

     50% voor Kerk in Actie 
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Collecteren in tijden van corona, 
Het is mogelijk om uw gaven in de kerk te geven. 
 
Uw gaven geven op de manier blijft mogelijk. 
 

• Contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in de brievenbus 
van de kerk aan de Langestraat.  Gelieve de envelop te adresseren aan:  
kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.                    
 

• Overschrijven op het rekening nummer van de kerk:  
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.         
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.   

 

Wij zullen het totaalbedrag als volgt besteden:  
50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en  
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie naar aanleiding van deze dienst of om andere redenen graag contact zou willen met 
iemand van de kerk kan contact opnemen met 

dhr. Henk Siersema, tel. 06 – 40117334 / siersema@zeeland.nl of met ds. Saskia Ketelaar, 
tel. 0032-487286884, e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be 
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Zie me, zoek me, 

vind me. 
Draag me in je kleren, 

waar je ook gaat. 
Spreek over de dagen 

toen we nog 
adem te koop hadden 

en onze gedachten vrolijk 
als vlinders 

van morgen naar avond  
fladderden. 

 

Ook al moest ik gaan, 
laat dit het laatste zijn 

dat je mij zou begraven 
door verder te zwijgen 

als dood. 
Liever wil ik 

lachend en wuivend 
nog in je gedachten staan. 

En daarom, noem me. 
Haal me erbij 

in grote en kleine verhalen. 
Hou me springlevend 
in beeld en in woord. 

 

Laat toch de liefde 
nog zingen. 

In alle gebaren 
van haar gedenken 

besta ik voort. 
 
 

Kris Gelaude 

 


