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Muzikale
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Bij het symbolisch bloemstuk:
De levenstuin.
De regenboog staat voor Gods beloften van
liefde, veiligheid en ondersteuning.
De vlinders fladderen in de tuin om
troost en sterkte te geven
zodat u weer de kleine vreugden ziet.
Al denkt u: Zonder vreugde is mijn lot
er zijn toch de vlinders van God.
De taxus staat voor verbinding
tussen dood en leven.
De afgesneden rozen staan symbool
voor de geliefden die gestorven zijn.
Vanwege de altijd groene bladeren
is de klimop het symbool van eeuwig leven
en verbondenheid tot in de dood.
De klimop houdt de herinnering vast.
(inspiratie gehaald uit het gedicht
‘Vlinders van God’ van Nel Benschop)

Stilte, Bemoediging en Groet
Intro
‘Stil is de straat’ door Geja Hoogeveen
Pelgrimsgebed: Amanda Strydom
Orgelspel: Opwekking 136 : 1 en 2
Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe.
Abba Vader laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’ uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba Vader laat mij zijn,
slecht van U alleen.

Schriftlezing: Prediker 3: vers 1 t/m 8 en vers 11
door Jantine Vos
Voor alles wat er gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.
Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten.
Er is een tijd van oorlog en er is een tijd voor vrede.
vers 11
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd
gegeven,
en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch
kan de mens het werk van God niet van begin tot eind
doorgronden.

Lied: ‘Ik zal er zijn’ van Sela
Meditatie
Orgelspel: ‘Dank sei Dir, Herr’ van G.F. Händel

Gedachtenis van de overledenen
In verbondenheid met de Levende
die ons voorgaat in de nacht,
die is, was en zal zijn.
Onze schuilplaats bij nood,
die ons draagt in de palm van Zijn hand,
staan we hier met ons verdriet.
In Zijn Licht gedenken wij jou,
gedenken wij allen die we uit het oog,
maar niet uit het hart verloren hebben.
Wij zien uit naar het Licht dat ons verbindt
in dood en leven.

Met liefde en respect noemen we de namen van onze
geliefde gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar
overleden zijn (iedereen gaat staan).
Hendrik Jan Feijen
Hilberdina Elmers-Flokstra
Aukje Feijen-Kloosterman
Arthur John Bouman
Hendrik Jan Vos
Geesje Koops-Vording
Marinus Cornelus van Eekelen
Ruurd Arend Vos
Lodewieka Oosterloo-Hazewinkel
Johanna Henderika Blomberg-Oldenkamp
Kornelis Boers
Femmie Strijk-Visscher
Willy Eleveld-Mast
Jetske Amerens Smit-Bakker
Lammie de Jonge-Feijen
Gertrud Rosemarie Kruize-Seubert
Roelof Jan Bodenstaff
Albertje Eleveld-Tigelaar
Aaltje Lambertha Ulrich
Thomas Rispens
Trijntje Snippe

79 jaar
85 jaar
66 jaar
53 jaar
65 jaar
93 jaar
85 jaar
74 jaar
88 jaar
60 jaar
73 jaar
70 jaar
92 jaar
89 jaar
81 jaar
79 jaar
89 jaar
99 jaar
75 jaar
68 jaar
83 jaar

Het aansteken van de kaarsen
Wij noemen hen in gedachten
naam voor naam
en dragen hen
stap voor stap
op aan het licht
tot zij in U
volkomen zijn.

Het aansteken van de grote kaars door Matthé Schreuder
voor allen die in het afgelopen jaar buiten onze gemeente
overleden zijn.

Gedicht door Janneke
In mijn hoofd zitten dingen
Dingen van toen
Je lach en je woorden
Je knuffels, je zoen
In mijn hart zit een plekje
Een plekje voor jou
Vol heimwee en liefde
Omdat ik van je hou
In mijn hart zit een leegte
Die leegte ben jij
Het gemis is zo voelbaar
Zo voelbaar dichtbij.

Muzikaal intermezzo
Gebeden, gelegenheid voor eigen stil gebed en samen
bidden van 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 leidt 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.
Orgelspel: Lied 300: 1 en 6
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
Ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Regenboogzegen
Bij de uitgang is er een collecte
1e collecte (rood)
2e collecte (zwart)
3e collecte (grijs)

: Hospice Assen
: Kerkelijk beheer
: Rente en aflossing

Na het doven van alle kaarsen worden deze samen met de
bloemstukjes en de steentjes aan familieleden uitgereikt.

Zie ook voor nadere informatie:
www.pkn-smilde.nl - Koepelkerk live!

