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Orde van Dienst
Gedachtenisdienst
Thema: “Lang leve de doden”
Voorganger:
ds. Wim Jansen, Veere
Welkom en mededelingen:
Gerda Vreeke
Orgel: Martin van der Bent
Zingen: Cantorij o.l.v. Aleida Post
Koster: Wim van Liere
Lezen: Anja van Sparrentak
Beeld & Geluid: Anita Kooiman en
Joop Tillema
Deurdienst en collecteren:
Willy Nieuwkoop en Frits Kruse
Bloemen: Gerda Vreeke
Autodienst: Ad de Goffau en
Hans Vreeke
Koffie: Anita Kooiman(vroeg),
Thilly van der Rijst en Joop Caljé

Orgelspel: Air en Gavotte -

Samuel Wesley (1766-1837)

Welkom en mededelingen door Gerda
gemeente gaan staan

We zingen lied 601
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.

We zwijgen en buigen voor het Mysterie…
Woord van vertrouwen: Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.
Groet: De vrede van Christus met u allen, amen
We zingen lied 601: 2
2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw 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.
gemeente gaat zitten

Stilte en Gebed

De Cantorij zingt: Ich hebe meine Augen auf (J. H. Schein)
1. Ich hebe meine Augen auf und seh’ die Berg hinan,
zu meinem Gott, der merket drauf und mir wohl helfen kann.
Mein Hilfe kommt vom Herrn allzeit, der Himm’l und Erden hat bereit.
2. Er wird dein Fusz nicht gleiten lan, und Gott der dich behüt,
sieht all dein Not und Jammer an, er schläft noch schlummert nicht.
Der treue Hüter Israels sorgt väterlicht für deine Seel.
3. Der Herr allzeit behütet dich, er ist dein Schirm und Schatt.
Dein rechte Hand des freuet sich, daher ihr Labsal hat.
Dass dich des Tags die Sonn nicht stech,
noch auch der Mond dich Nachts nicht schwäch.
4. Der Herr b’hüt dich vor aller Not, vor allem Ungefäll
Zu Weg und Steg der fromme Gott behüte deine Seel,
Dein Aus- und Eingang benedeit von nun an bis in Ewigkeit.
Opstapje naar het thema: Het verdriet van Moeder Orka
(uit ‘O hemel, zei de krokodil’, WJ)
Lezingen door Anja: Psalm 139:1-12 (fragmenten, eigen hertaling,
gebaseerd op NBV, WJ)
Levende Liefde, jij kent mij en doorgrondt mij,
jij weet van mijn zitten en mijn staan,
jij leest van verre mijn gedachten,
als ik op weg ga of uitrust, jij ziet het,
al mijn wegen zijn jou al vertrouwd.
Geen woord op mijn tong
of jij kunt het spellen.
Jij omvat mij zo teder van achter en van voren
en zacht leg jij jouw hand op mij.
Wonderbaarlijk, zoals jij mij kent en lief hebt,
het gaat mijn verstand te boven.
Hoe zou ik aan jouw aandacht ontsnappen,
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hoe aan jouw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – jou tref ik aan,
daal ik af naar het dodenrijk – jij bent daar.
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
laat het licht om mij heen veranderen in nacht’,
dan zou het duister voor jou niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.

We zingen lied 139d (1ste keer Cantorij, 2de keer allen)

Vervolg lezing: Handelingen 1: 9-11 (NBV)
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en
opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo
van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er
opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs,
wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in
de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie
hem naar de hemel hebben zien gaan.’
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We zingen lied 139d (1ste keer Cantorij, 2de keer allen)
Niet bijbelse lezing, in fragmenten (Soefi Inayat Kahn):
Treur niet over de dood van uw geliefde, roep de reiziger niet terug,
die op reis is naar zijn bestemming, want jij weet niet wat hij zoekt.
Jij bent van de aarde, maar hij is nu van de hemel.
Hij is gelukkig op de plaats waar hij is aangeland.
Jouw levensdoel houdt jou nog op aarde.
Achter de dood is een leven verborgen dat het begrip van de mens op
aarde te boven gaat

We zingen lied 139d (1ste keer Cantorij, 2de keer allen)
Meditatie: Lang leve de doden
STILTE
Orgelspel
We zingen lied 650:1,2,3

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

Gedachtenis
De Cantorij zingt: Abide with me (W. H. Monk)
1. Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord, with me abide;
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, oh, abide with me.`
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2. Swift to its close ebbs out life’s little day;
Earth’s joys grow dim, its glories pass away;
Change and decay in all around I see—
O Thou who changest not, abide with me.
3. I need Thy presence every passing hour;
What but Thy grace can foil the tempter’s pow’r?
Who, like Thyself, my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.
4. I fear no foe, with Thee at hand to bless;
Ills have no weight, and tears no bitterness;
Where is death’s sting? Where, grave, thy victory?
I triumph still, if Thou abide with me.
5. Hold Thou Thy cross before my closing eyes;
Shine through the gloom and point me to the skies;
Heav’n’s morning breaks, and earth’s vain shadows flee;
In life, in death, O Lord, abide with me.
Het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen:
12 nov.

Friedhelm Lamper – Schroevers

19 dec.

Mart van Duijvenvoorde

21 jan.

Hans ter Welle

16 feb.

Annie Evertse – Kos

8 maart

Johan Slinger

28 maart

Hans IJkel

28 maart

Liesbeth Binkhorst

21 april

Jan Burgemeester

12 mei

Mart Paauwe – Bliek

21 juni

Ad van ’t Veer
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De taakgroep diaconie steekt nu drie kaarsen aan voor naasten
wereldwijd, die omgekomen zijn:
1. als vluchteling,
2. door oorlogsgeweld
3. door natuurrampen.
Gelegenheid voor allen om een lichtje aan te steken voor een overleden
dierbare.
Intussen zingt de cantorij Lied 598: Dans nos obscurités, variërend met
allen (Nederlandse tekst).
Dans nos obscurités, allume le feu
qui ne s’eteint jamais, ne s’eteint jamais.(bis)

Stilte
Orgelspel
Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader:
Inzameling der gaven (tijdens het voorspel van het slotlied)
1ste zak: Diaconale collecte: ”Stichting Zeeuws verlies”
2de zak: Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdragen svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding van het
doel.
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We zingen staande ons slotlied: 601: 3
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
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Zegen: Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen.
Orgelspel: Prière pour le salut de mon âme - Erik Satie (1866-1925)
Volgende vieringen / activiteiten:
7 november:
10 november:
14 november:
21 november:

dr. Tjaard Barnard
19.30 uur: Gemeenteavond over de
organisatiestructuur van de
Koorkerkgemeenschap
Rev. Dirk van Leeuwen
ds. Dinie Eerland

Voor uw digitale giften:
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