
 

 
Liturgie gedachtenisdienst 1 november 2020 
van de Protestantse Gemeente Oostvoorne 

 

 
       

Zie voor de tekst bij de bloemschikking de volgende bladzijde 

 
 

Voorganger :  ds. Marijke van Selm 
Organist :  Ron van Halen 
Blokfluit :  Elly Bakker 
Cello  :  Johan van den Berg 
m.m.v.  :  leden van de cantorij o.l.v. Elly Bakker 
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Bij de bloemschikking (zie de voorkant) 
Deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan. We 
noemen namen van mensen die leefden in ons midden. 
Verbonden met ons en met het Licht van de Eeuwige.  
 
Psalm 23, de Goede Herder: 
In weiden van groen vlijt Hij mij neer, 
Hij voert mij mee naar wateren van rust. 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 
 
Woord van welkom 
 
Lied 1005: 1, 2  
Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Woorden ter bemoediging en groet 
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Lied 1005: 5  
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied: ‘The peace of the earth’  
The peace of the earth be with you 
The peace of the heavens too 
The peace of the rivers be with you 
The peace of the oceans too 
 
Deep peace falling over you 
Gods peace growing in you 
 
Gedicht 
 
Lied bij de opening van de Bijbel: ‘Aber du weisst den Weg’. 
Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir.  
Bei dir ist das Licht,  
du vergisst mich nicht.  
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld.  
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für 
mich. 
 
God geef dat mijn gedachten gericht zijn op U. 
Bij U is het licht, 
U vergeet mij niet. 
Bij U vind ik hulp ja bij U vind ik geduld. 
Van uw wegen heb ik geen begrip maar U weet de weg voor 
mij. 
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Lezing: Psalm 23 
 
 
Lied: Psalm 23c: 1, 2, 3 
Mijn God mijn herder zorgt voor mij 
Wijst mij een groene streek 
Daar rust ik aan een stille stroom 
En niets dat mij ontbreekt 
 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht 
Doet mij zijn wegen gaan 
De paden van gerechtigheid 
Ter ere van zijn naam 
 
Al moet ik door het doodsravijn 
U gaat steeds aan mijn zij 
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf  
Geeft steun en veiligheid 
 
 
Lezing: Johannes 14: 1-3, 25-27 
 
 
Lied: Psalm 23c: 5  
Uw trouw en goedheid volgen mij 
Uw liefde dag aan dag 
En wonen zal ik in Gods huis 
Zo lang ik leven mag 
 
 
Verkondiging 
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Lied 726: 1, 5, 6  
Hoor een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zijn. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 
Nu omstraalt hen licht des hemels 
en de levensbron ontspringt 
waar zij juichen U ter ere 
waar hun koor uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
alle waarheid zal het winnen 
en het blinkt van uw gezicht. 
 
God uit God, eerste geboren, 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen, 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
Heilige Geest die levend maakt. 
  
Inleidende woorden bij de gedachtenis. 
‘Morgenstimmung’ uit Peer Gynt Suite, Edvard Grieg.  
We noemen de namen van hen die ons ontvielen in het 
afgelopen jaar, en ontsteken voor ieder van hen een kaars. 
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Tussendoor wordt gezongen: ‘Bleib mit deiner Gnade’  
Bleib mit deiner Gnade bei uns, 
Herr Jesu Christ. 
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, 
Du treuer Gott. 
 
Blijf met uw genade bij ons, 
Heer onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, 
Licht in het duister. 
 
Wij gedenken: 
19-11-2019 
20-11-2019 
30-12-2019 
1-1-2020 
18-1-2020 
8-2-2020 
 
 
3-4-2020 
21-4-2020 
9-6-2020 
24-6-2020 
24-6-2020 
27-6-2020 
 
 
13-8-2020 
17-8-2020 
16-9-2020 
19-9-2020 
9-10-2020 
11-10-2020 

Lena Aaltje Klok 
Jansje Minnaar-Prinsen 
Nynke van der Ploeg 
Willem Saarloos 
Adrianus Teunis Doorduin 
Gerritje de Snaijer-Vroegindeweij 
 
 
Cornelius Johannes Spermon 
Bartholomeus Cornelius de Bruin 
Adriana Maria Kruik-Boogert 
Hendrika Smoor-Poldervaart 
Jacob Boutkam 
Arij van der Hoek 
 
 
Aartje van Diggelen-van de Vis 
Liesje Schouten-van ’t Hoog 
Marcella Padmos-Bevaart 
Magdalena Solleveld-van der Gaag 
Jannetje Krijger 
Pieter van Gemeren 

84 jaar 
75 jaar 
72 jaar 
94 jaar 
86 jaar 
88 jaar 
 
 
88 jaar 
85 jaar 
75 jaar 
97 jaar 
69 jaar 
100 jaar 
 
 
62 jaar 
88 jaar 
73 jaar 
96 jaar 
58 jaar 
87 jaar 
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Dankgebed en voorbeden 
Gesproken Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: 727: 1, 6, 10  
Voor alle heil’gen in de heerlijkheid  
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd  
Halleluja, halleluja 
 
Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed 
Maar in de verte klinkt ons tegemoet 
Trompetgeschal dat Gij weerklinken doet  
Halleluja halleluja 
 
Van alle einders, van de verste kust 
Zullen zij vinden vrede feest en rust 
U lovend Vader, Zoon, Heilige Geest 
Halleluja, halleluja 
 
Zending en zegen  
Amen 
 
Bij het verlaten van de kerk is aan weerszijden bij de uitgang 
gelegenheid een kaars aan te steken. 
 
Familieleden van de overledenen vragen wij op hun plaatsen 
te blijven wachten. U wordt één voor één naar voren genodigd 
om de kaars van uw dierbare en een roos in ontvangst te 
nemen. 
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Oostvoorne: Vrede en alle goeds voor u en de uwen!



 
 
 
 
 
Voorbij de wolk 
van mijn verdriet 
licht jouw gelaat 
soms even op. 
 
Je bent ver weg 
en toch dichtbij, 
het licht 
dat jou omgeeft 
is ook in mij 
wanneer ik bid: 
ik geloof in de Liefde 
ik geloof in het Leven 
ik geloof in het Licht 
waarin jij woont voorgoed. 
 
Voorbij de wolk 
van mijn verdriet 
raakt tijd 
de eeuwigheid 
 
 
(Caritas van Houdt) 


