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Bij het symbolisch bloemstuk: 
 
Het gespleten hout symboliseert de scheiding 
het uiteen vallen van een geliefde door de dood. 
Het hout staat voor vergankelijkheid. 
De ruwe schors voor rouw. 
De witte bloemen staan voor de liefde die men van de 
overledene ontvangen heeft. 
De bloembollen komen uit de diepte van de aarde aan 
het Licht. 
 
Een steen 
...om het hoofd op neer te leggen 
Stenen om veilig de overkant te bereiken. 
Stenen om een belofte te bekrachtigen. 
Een steen om te herinneren. 
Een steen om een laatste rustplaats te markeren. 
Stenen om te gedenken, niet te vergeten. 
Stenen zijn er ook om in al hun kilheid uit te dagen 
tot warmte en liefde.. 

 

Intro 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen: Abba Vader  
 

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, 

 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer, 
laat mij nimmer gaan. 
Abba Vader laat mij zijn, 
slecht van U alleen. 
 

 
 
Stilte, Bemoediging en Groet 
 
 
We luisteren naar: Pelgrimsgebed, door Amanda Strydom 
 
 
Berichten uit de gemeente 
 
 
 



Gebed 
 
 
Gesprek met kinderen over `stenen`: wat kun je 
daarmee doen? 
 

De kinderen van groep 1- 8 gaan naar de nevendienst 

 
Schriftlezing:  Jozua 4: 4- 9 en 19- 24 
 
4Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van 
Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, 5zei hij tegen 

 HEER, uw God, de Jordaan in. U 
moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke 
stam van Israël. 6Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. 
Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen 
betekenen, 7Dan moet u ze vertellen dat het water van de 
Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark 
van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de 
Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen 
daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. 8De mannen 
deden wat Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit 
de Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua had 
opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp 
en legden ze daar neer. 9Jozua richtte ook twaalf stenen op in 
het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters 
stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan 
daar tot op de dag van vandaag.                          
19Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag 
van de eerste maand, en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat 
oostelijk van Jericho ligt. 20Jozua richtte daar de twaalf stenen op 
die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. 21Hij zei tegen de 

betekenen, 22

de Jordaan overgetrokken, en wel over de droge bedding. 23 

Want de HEER, jullie GOD, heeft de Jordaan voor jullie 

drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij ook de 
Rietzee voor ons heeft drooggelegd totdat we die waren 
overgetrokken. 24Want alle volken op aarde moeten weten hoe 
machtig de HEER, jullie GOD, is, en jullie moeten altijd vol ontzag 
voor hem zijn.  
 
 

Zingen: Nieuwe Liedboek 723: 2 

O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 

 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 
Verkondiging: : herinneren, om te gedenken` 
 
 

,  
 
 
Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de 
nevendienst 
 
 
 
 

 



Gedachtenis van de overledenen 

Vandaag is het een bijzondere zondag. Een dag 
met een verdrietig randje. Vandaag herdenken 
we in de kerk de mensen die gestorven zijn in het 
afgelopen jaar. We willen hen niet vergeten en 
noemen hun namen. Ze zijn nog in gedachten bij 
ons. 
Voor iedereen die verdrietig is, omdat hij of zij 
iemand mist, voor iedereen, die niet zomaar 
afscheid kan nemen, branden we vandaag een 
kaars. Als teken dat we troost zoeken bij elkaar 
en bij de Heer, die zei: 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was 

 
 
 

 

Roelina Schreuder-Suurd   81 jaar 

Geertje de Vries-Muggen   97 jaar 

Wubbechien Willemina de Vries  68 jaar 

Aaltinus Noord     94 jaar 

Albert Koning     77 jaar 

Roelie Koning-Flik    74 jaar 

Andries Olijve     77 jaar 

Gerben Klungel     53 jaar 

Antje Klazina Snippe-Dijkema  81 jaar 

Seike Visscher-Boer    84 jaar 

Janna Wiggering-Dussel   64 jaar 

Johanna Geziena Mulder-Wildeboer  87 jaar 

Hepke Joustra     74 jaar 

Cornelis Feijen     71 jaar 

Cornelis Jacobus de Jonge   73 jaar 

Eke Schrovenwever-Davids   89 jaar 

    83 jaar 

Sipko de Schiffart     79 jaar 

Eitje Wolters-Pomper    69 jaar 

Geesje Rispens-Klok    96 jaar 

Rolf Gerold Schwoon    88 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 Oetse Klokker 
voor allen die in het afgelopen jaar buiten onze 
gemeente overleden zijn. 
 
 

 
 
 
Gemeenteleden die een geliefde of dierbare van buiten 
onze kring willen gedenken, die in het afgelopen jaar is 
overleden, worden genodigd om naar voren te komen en 
een kaars aan te steken en deze in de houders te 
plaatsen. 
 
 
Muzikaal intermezzo 
 
 
We zingen Nieuwe Liedboek 730: 1 
 

Heer, herinner U de namen 
van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs straten van de pijn, 
langs wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 
Vaderhuis, hun toebereid. 

 
 
  

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.    
 

 
Staande zingen: Nieuwe Liedboek 416  
 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
in zijn liefde jou bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  



Zegen 
 
 
Zingen Nieuwe Liedboek 415 : 3  

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
Amen, God, uw naam ter eer! 

 

                                                                                           
 
Bij de uitgang is er een collecte 
 

1e collecte (rood) : Hospice Assen   
2e collecte (zwart)  : Kerkelijk beheer 
3e collecte  (grijs)  : Rente en aflossing 

 
 

Zie ook voor nadere informatie:  

www.pkn-smilde.nl  - Koepelkerk live! 

  

 

 


