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Voorgangers: ds. Irene van der Meulen en ds. Peter van der Schans 
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Viering beschikbaar om: 

10.00 en 16.00 uur op www.kerkdienstgemist.nl  

Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl 

 

- Orgel- of pianospel vooraf 

 

AAN HET BEGIN 

- Woord van welkom 

- Lied: Psalm 139: 1 en 7 

- Gebed  

- Lied: Psalm 139: 8 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Lezing: Openbaring 21: 1-4 

 

211Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste 

aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 

Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich 

mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem 

vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 

wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal 

alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 

 

- Lied: Wie in de schaduw Gods mag wonen (Lied 91a: 1 en 3) 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.pgij.nl/ontmoetingskerk-online-diensten/
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- Overweging 

- Muzikaal intermezzo 

- Lied: Een venster door de tijd (t: Alfred C. Bronswijk / m: Lied 713) 

 

1 Breng ons de pijn te boven, 

verlos ons van de nacht. 

Leer ons in licht geloven, 

dat op de morgen wacht. 

Al leven wij ten dode, 

gebonden aan de tijd, 

wees ons het woord, de bode, 

de taal van eeuwigheid. 

 

2 Leer ons die taal te spreken, 

als weerwoord op verdriet, 

als leven af moet breken, 

het oog slechts leegte ziet. 

Als wij vervuld van zwijgen 

het pad van raadsels gaan, 

wees dan de God van leven, 

die ons te na wil staan. 

 

3 Ga met ons mee langs wegen 

van afscheid en gemis, 

kom onze tranen tegen 

om wat verloren is. 

Wij sterven hier ten leven, 

als zaad voor eeuwigheid. 

Wil u ons uitzicht geven: 

een venster door de tijd. 

 

DIENST VAN DE GEDACHTENIS 

- Inleiding 

 

Laten wij bij God en bij elkaar 

in gedachtenis roepen de namen 

van hen die wij het afgelopen kerkelijk jaar 

uit handen moesten geven en die ons dierbaar waren. 

Laten ook hier de namen genoemd blijven 

van wie gestorven zijn. 

Zij schonken ons het leven, hun liefde, hun vriendschap. 

zij noemden ons de Naam van God 

zij deelden met ons de dagen en de nachten. 
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Hierna haalt de ouderling van dienst de schaal met de naamsteentjes uit het 

stiltecentrum 

 

We gaan staan 

 

Gedachtenis: 

bij het noemen van elke naam wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 

Paaskaars. Bij sommige namen zal een wit steentje met de naam neergelegd worden. 

 

- Wij gedenken, naam voor naam: 

25 november 2019 

Gerdina Petronella van Lent - Gusseklo 

90 jaar 

 

4 december 2019 

Gijsbertha Jacoba van Ditmarsch-van Dijk 

87 jaar 

 

11 december 2019 

Jasper van Muijden 

86 jaar 

 

13 december 2019 

Heine Johan Adolf Creutzburg 

92 jaar 

 

15 januari 2020  

Geertruida Jansje van den Bree-Valk 

88 jaar 

 

17 januari 

Marjolein van den Doel-Wattimury 

65 jaar 

 

21 januari  

Maria Kars-Boer 

88 jaar 

 

22 januari 

Lieni Hermanna van der Stok-Egberink 

73 jaar 
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- We zingen: Nu wij hier de namen noemen  

(tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 730) 

 

1 Nu wij hier de namen noemen 

van wie niet meer bij ons zijn, 

en wij ons verslagen voelen 

door de leegte en de pijn, 

leg uw troost in onze harten: 

dat U al die namen weegt 

en met niet te onderschatten 

liefde hen voorgoed omgeeft. 

 

- We gedenken: 

 

1 februari 

Barbara Huiberdina Hazendonk – Veluwenkamp 

73 jaar 

 

2 maart  

Adrianus Theodorus van den Engel 

84 jaar 

 

31 maart 

Adrianus Gijsbertus van der Velden 

75 jaar 

 

4 april 

Johannes de Man 

78 jaar 

 

6 april  

Johanna Pieternella van Hermelen - van Bladeren  

91 jaar 

 

7 april 

Gerritje Wendelena van Loenen 

60 jaar 

 

9 april 

Jacob Rekoert 

59  jaar 

 

11 april 

Gerardus Johannes Bol 
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84 jaar 

 

- We zingen:  

 

2 Nu wij hier de kou, de kilte 

van de dood en het gemis 

weer ervaren, – hoe de stilte 

om ons heen gekomen is, 

bidden wij, God, om uw warmte: 

sla uw liefde om ons heen 

als met onvermoede armen 

zoals U kunt, U alleen. 

 

- We gedenken: 

 

27 april 

Neeltje Willemina Leewis - van der Heiden 

98 jaar 

 

29 april 

Alje Johannes Schipma 

77 jaar 

 

4 mei  

Frits Marius Endert 

68 jaar 

 

12 mei  

Geertiena Gesina van der Sloot - van der Molen 

91 jaar 

 

16 mei 

Jacob Klein 

82 jaar 

 

19 mei 

Alida van Bemmel-Leewis  

96 jaar 

 

14 mei 

Wilhelmus Cornelis Tetteroo 

76 jaar 

 

20 mei 
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Paulina Cornelia Overbeek 

65 jaar 

 

- We zingen:  

 

3 Nu wij hier met tranen vechten, 

uiting van verdriet en pijn, 

omdat wij door het onthechten 

uit het lood geslagen zijn, 

leg uw hand op onze schouders, 

geef ons troost en geef ons kracht. 

Wil uw licht ons niet onthouden, 

anders lijkt de dag een nacht.  

 

- We gedenken: 

 

11 augustus 

Frederika Eveline Gwendoline Boom - Mossembekker 

88 jaar 

 

16 augustus 

Johanna Maria Doest - Rol 

88 jaar 

 

22 augustus 

Catharina Adriana Nieuwenhuijs - Huisman 

92 jaar 

 

6 september 

Paulina Christina van Garderen-Versluis 

76 jaar 

 

17 september 

Jacobus Arie Roskam 

71 jaar 

 

3 oktober 

Gerard Dirk Hanemaayer 

90 jaar 

 

21 oktober 

Maria Wijnanda van de Water – Klein 

86 jaar 
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23 oktober 

Marius Hazendonk 

74 jaar 

 

- We zingen:  

 

4 Nu wij hier tezamen treuren  

– wij getekend door verdriet –, 

laat uw Woord aan ons gebeuren: 

dat U onze wonden ziet; 

dat U ons een weg wilt banen 

en een toekomst voor ons schept, 

dat wij niet ten onder gaan en 

dat U uit de dood ons redt.  

 

- We gedenken de namen van hen die we in ons hart meedragen – allen die we nog 

dagelijks missen en van hen die naamloos gestorven zijn. 

 

- Stil 

- Die ons in ’t hart geschreven staan, 

die onze dagen deelden, 

maar in de dood zijn voorgegaan, 

zij lieten ons beelden 

van zoet en droef herinneren, 

van zoeken, hopen, wachten. 

Zal in de starre, koude dood 

hun naam nog overnachten? 

 

Nooit wordt de droefheid bodemloos: 

God houdt zijn handen open 

en heel ons leven, doods en broos 

draagt Hij door vrees en hopen. 

Herinnert Hij zich niet hun naam 

als wachters op de morgen? 

Die in de nacht zijn voorgegaan 

zijn in zijn trouw geborgen. 

 

De naam, waarmee zij zijn genoemd 

staat in Gods hand geschreven 

en zal door alle donker heen 

toch onuitwisbaar blijven. 

In Christus blijft die naam bewaard, 

naar Hem mogen zij heten, 

totdat de droom verkeert in zien, 
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geloven wordt tot weten. 

 

(Gezang 191, Jij bent mijn adem, Sytze de Vries; melodie Psalm 91) 

 

- Orgel- of pianospel 

 

 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

- Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Dankgebed 

Voorbeden: 

Wees met uw liefde bij ieder die vandaag aan een overleden dierbare denkt.  

En die er elke keer weer door geraakt wordt en de pijn en het gemis voelt. 
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Die ook meemaakt hoe lastig het is om in deze corona tijd goed afscheid te nemen 

van je dierbaren. Vaak met maar weinig mensen en zonder aanrakingen.  

Wees ook met uw ontferming bij ieder die sterft en niet wordt herinnerd; die 

nameloos of onbekend blijft. 

 

U, de Levende, 

U bent sterker dan de dood. 

Wek in ons elke vorm van dood tot leven: 

 

De verlammende eenzaamheid, 

De gebroken verhouding, 

De bodemloze treurigheid, 

Het geestloze bestaan, 

De vreselijke ellende, 

De pijnlijke scheiding, 

Het verpletterende ongeluk, 

Het sterven van geliefden, 

De eigen kwetsbaarheid. 

 

Wees ons het leven in de dood. 

Schenk ons steeds weer 

een nieuw begin van leven. 

 

(Alfred C. Bronswijk) 

 

Stil gebed 

 

Het ‘Onze Vader’ 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

uw Naam worde geheiligd, 

uw Koninkrijk kome, 

uw wil geschiede 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, 

Maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

- Delen van de bloemengroet 
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- Inzameling van de gaven: DOIJ Kerstpakketten actie 2020   

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte 

digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij 

gemeenteleden, ook op financieel gebied. Twee manieren om uw bijdrage te 

doen: 

➢ U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van 

Diakenen: NL43RABO0159278325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente 

IJsselstein 

➢ Via de website Samen goed doen komt u op een betaalpagina waar u uw gift 

via iDEAL kunt betalen.  

➢ Let op: U kunt voorlopig niet betalen via de QR code. Die werkt niet meer. 

Mogelijk komt er later een nieuwe. 

➢ Wij danken u van harte voor uw gift! 

 

Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters: 

Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

AAN HET EINDE 

- Lied: Ga met God (Lied 416) 

- Zegen: (Als de brug tussen gisteren en morgen.) 

Dat de levenskracht van voorouders 

en de idealen van kinderen je dragen. 

 

Dat vreugde en verdriet om wat geweest is 

en de verwachtingen naar wat komt 

je staande houden. 

 

Dat de levenservaring van anderen 

en de nabijheid van je geliefden je inspireren. 

 

Dat je wortelt in de akker van je leven, 

dat je voorzichtig, maar onweerstaanbaar 

uitgroeit tot wie je ten diepste bent. 

Dat je leven door te snoeien wat dood is, 

licht krijgt en uitbot. 

 

Dat je leven door te geleiden wat vergroeid is 

nieuwe kansen krijgt. 

 

Leef in verbondenheid 

met wie je voorgingen en na je komen 

met je geliefden die net als jij op weg zijn. 

Leef in verbondenheid met je ziel 

https://www.samengoeddoen.nl/gift/c54440256e5032cba94980bcd75edba8
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en luister naar de stem van de stilte. 

Ga verder op jouw weg. 

De vrede van God vergezelt jou en hen die bij je horen! 

In de Naam van der Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

- De zanggroep zingt: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 

- Orgel- of pianospel 

 


