
 

Liturgie  zondag  21 november  2021 
´Gedachtenis van de overledenen' 
 
Bij deze dienst   Deze zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken 
we gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Voor hen wordt een 
kaars aangestoken, aan het licht van de paaskaars, teken van Gods liefde. Verder is 
er in de dienst zelf voor iedereen die persoonlijk een overledene wil gedenken of bij 
een situatie van verlies de gelegenheid een kaars aan te steken. 
 
Voorganger: Janneke de Valk, Bert Melis: vleugel                                                                                                 
Iena Pals: fluit, Corry Verschoor: klarinet en vleugel 
 
Muziek: “Nocturne, opus 37 “, Chopin 
 
Als de kerkenraad binnenkomt wordt in stilte geluisterd naar:  
“O fort he wings of a Dove”, Mendelssohn 
 
Luiden van de klok  
 
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 139: 1, 6 en 8  
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
   dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
   Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
   Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
   't ligt alles open voor uw ogen. 
 
6 Wanneer ik mij geborgen dacht 
   in 't vallend duister van de nacht, 
   werd dan de nacht niet als het licht? 
   Hier lig ik voor uw aangezicht, 
   o God, hoe licht is zelfs het duister, 
   de nacht een dag die blinkt van luister. 
 
8 Ik loof U die mijn schepper zijt, 
   die met uw liefde mij geleidt, 
   Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
   in 't diepst der aarde opgebouwd. 
   Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
   Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
Voorganger:  
Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, koning van hemel en aarde,  
die ons in leven roept en ons bewaart en liefdevol omgeeft  
als ons levenslicht weerkeert tot U.    
 
Votum en groet   
v. De Heer zij met u  



g. Ook met u zij de Heer  
v. Onze hulp is in de Naam van de Levende 
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft  
v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
g. En niet loslaat het werk van zijn handen. Amen           
       (Gem. gaat zitten) 
 
Welkom 
 
Inleidend woord 
 
Gedachtenis van de gestorvenen 
 
Kyriegebed rond wie zijn gestorven 
We zingen:  NLB 301 e   
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 
Na enkele inleidende woorden wordt de naam genoemd van wie binnen onze  
gemeente gestorven is in het afgelopen jaar. De familie van de overledene wordt 
uitgenodigd, na het noemen van de naam naar voren te komen en een kaars aan te 
steken voor de overledene. Wanneer dit niet mogelijk is, steekt een diaken deze 
kaars aan 
 
Namen overledenen 
 

   

Frederikus Meertens 74 11 nov 2020 

Leny Bodewitz 84 12 nov 2020 

Olf Kiers 94 3 dec 2020 

Jannetje Visscher - Post 92 4 jan 2021 

Antje Nieuwenweg - Kiewiet 91 7 jan 2021 

Jeltje Glastra van Loon - Dijkstra 100 8 feb 2021 

Lucia C.H. Harteveld - van Dijk 78 12 feb 2021 

Marty Vos - van der Leest 91 14 feb 2021 

Klaasje Terpstra - Kamps 95 25 feb 2021 

Jantina (Tini) Ottens - Klasens 91 13 mrt 2021 

B.H.Z. (Gineke) Zoer - Broezer 87 24 mrt 2021 

Hendrikje Mulder - Tjeerdsma 84 28 mrt 2021 

Lubbegien Woppenkamp 59 14 apr 2021 

Cornelis (Kees) Bosma 94 25 apr 2021 

Geesje Hilberts - Brouwer 99 4 mei 2021 

Johanna (Joke) Feunekes - den Adel 65 9 mei 2021 

Hermanna W. Beekhof - de Grote 85 13 mei 2021 

Kornelius Jan Oostingh 91 27 mei 2021 

Tonnis Poppema (Tonnie) 85 19 jun 2021 

Geertje Kuipers - Pot 93 2 jul 2021 

Frederik (Freek) Roelofs  80 18 aug 2021 



Roelofje (Roelie) Faassen - Olijve  76 26 aug 2021 

Grietje Geesje Koops - Aikes 90 30 aug 2021 

Ties Baas 89  12 okt 2021 

Klaas Feijen 95  30 okt 2021 
Jannes Harttekamp             88          2 nov 2021 
 

Hierna is er gelegenheid om in stilte iemand persoonlijk te gedenken of stil te staan 
bij verlies. 
We zingen: 
Blijf dan hier en waakt met mij 
waakt met gebeden, waakt met gebeden 
 
Moment van stilte 
 
Zingen:  NLB 653: 1 en 3  
1 U kennen, uit en tot U leven, 
   Verborgene die bij ons zijt, 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
   de aarde en de aardse tijd,- 
   o Christus, die voor ons begin 
   en einde zijt, der wereld zin! 
 
3 Gij zijt het water ons ten leven; 
   de bronnen van de eeuwigheid 
   zijn ons ter lafenis gegeven, 
   zijn doorgebroken in de tijd. 
   O Gij, die als een bron ontspringt 
   in elk die tot U komt en drinkt.! 
 
Gebed om het licht van Gods geest  
1e Schriftlezing: Spreuken 3: 13-20 
 
Zingen: NLB 848:1, 2 en 4  
1 Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 
het ligt verhuld in uw geheim dat eind is en begin. 
 
2 Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
4 Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 
2e Schriftlezing: Romeinen 11: 33-36  
 
Meditatie  



Muziek “Song for piano”, Laurens van Rooyen 
Bericht van overlijden  
We zingen: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God, onze Heer.                                                                                                       

aan Hem behoren wij toe. 
  

Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen  
De collectes, deze zijn vandaag voor: diaconie en PKN 
(Pastoraat, Omzien naar elkaar)                 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:                                                            
NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente                                            
Emmen o.v.v. collecte 21 november Ichthus 

 
Slotlied: NLB 608: 1, 2 en 3 
1 De steppe zal bloeien 
   de steppe zal lachen en juichen. 
   De rotsen die staan vanaf de dagen der 
   schepping staan vol water, maar dicht 
   de rotsen gaan open. Het water zal stromen 
   het water zal tintelen, stralen, 
   dorstigen komen en drinken. 
   De steppe zal drinken 
   de steppe zal bloeien 
   de steppe zal lachen en juichen. 
 
2 De ballingen keren 
   zij keren met blinkende schoven. 
   Die gingen in rouw tot aan de einden der 
   aarde een voor een, en voorgoed, 
   die keren in stoeten. Als beken vol water 
   als beken vol toesnellend water 
   schietend omlaag van de bergen. 
   Met lachen en juichen 
   die zaaiden in tranen 
   die keren met lachen en juichen. 
 
3 De dode zal leven 
   de dode zal horen: nu leven. 
   Ten einde gegaan en onder stenen be- 
   dolven dode, dode, sta op, 
   het licht van de morgen. Een hand zal ons wenken 
   een stem zal ons roepen: Ik open 
   hemel en aarde en afgrond. 
   En wij zullen horen 
   en wij zullen opstaan 
   en lachen en juichen en leven. 
 
Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen 


