Liturgie voor de Gedachteniszondag
onder het dak van de Koepelkerk.

‘… om te herinneren, om te gedenken’

20 november 2022
Protestantse Gemeente te Smilde

Voorganger
Organist
Ouderling
Koster
Bloemstuk
M.m.v.
Lezing
Muzikale medewerking

: ds. Anita van der Heide
: Klaas van der Kolk
: Annet Terpstra
: Nico van der Graaff
: Annie Daling
: leden van de
voorbereidingsgroep
: Marieke Dikboom
: Henk Vellekoop

Bij het symbolisch bloemstuk:
De cirkel – kringloop – terugkeer naar het begin.
De draad van het gemis
verbindt mij met jou.
Zoveel draden
verbinden
mij met zoveel mensen.
Altijd is er die draad met jou
Voor altijd verbonden waarheen je ook gaat
eeuwig oneindig onbreekbare draad.
Met de chrysant wensen we onze geliefden het eeuwig
leven toe.
Deze bloem staat samen met de anjer
voor toewijding doorzettingsvermogen en geluk.

Intro – Henk Vellekoop
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 van 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,
slechts van U alleen.

Stilte, Bemoediging en Groet
We luisteren naar: Pelgrimsgebed, door Amanda Strydom
Gebed
De kinderen van groep 1- 8 gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Johannes 11 : 17 – 27
Toen Jezus in Bethanië aankwam, bleek Lazarus al
vier dagen daarvoor begraven te zijn. Bethanië ligt op
nog geen drie kilometer van Jeruzalem. Er waren
verscheidene Joden gekomen om Martha en Maria
te troosten over het verlies van hun broer. Zodra
Martha hoorde dat Jezus er aankwam, ging zij Hem
tegemoet. Maar Maria bleef thuis.’Here,’ zei Martha
tegen Jezus, ‘als U hier geweest was, zou mijn broer
niet gestorven zijn. Maar ik ben er zeker van dat God
U ook nu zal geven wat U Hem vraagt.’ ‘Je broer
wordt weer levend, Martha,’zei Jezus. ‘Ja, dat weet
ik,’ antwoordde zij.’ ‘Hij zal weer levend worden als hij
op de laatste dag uit de dood terugkomt.’ ‘Ik geef de
doden het leven terug,’ zei Jezus tegen haar. ‘Ik ben
Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als
hij gestorven is. Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit
sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja , Here,’ antwoordde zij. ‘Ik
geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, die
in de wereld komen zou.’
Zingen: Psalm 73 : 9
Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
Uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.
Meditatie

Orgelspel: ‘He shall feed his flock’ uit Händel’s Messiah
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:
‘Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was
is voorbij’. Hij die op de troon zat zei: ‘Alles
maak ik nieuw!’.

Met liefde en respect noemen we de namen van onze
geliefde gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk
jaar overleden zijn (iedereen gaat staan).
Jantje Feijen-Meints
Jan Feijen
Jantinus Kalsbeek
Willem Bosma
Gerrigje Drent-Paping
Ronny Joustra
Wijnko Ellérie
Gerhard Heinrich Schrovenwever
Aaldert Dassen
Janna Feiken-Schuttrups
Mella Blomberg-ten Cate
Feije Hoogeveen
Anja Cornelia van Heijningen
Urika Voogt-Zeijl
Maria Elisabeth van Burken-Houtman
Jantje Roelofje Pomper-Gol
Jan Snijder
Joukje de Jong
Arend Bouw
Jannes Mulder
Gerdina Hendrika Roeterdink-Garssen
Willemina Sanders-Middelbos
Krijntje Jacoba Ridder-van der Kooij

92 jaar
82 jaar
89 jaar
86 jaar
90 jaar
45 jaar
82 jaar
90 jaar
86 jaar
96 jaar
88 jaar
86 jaar
64 jaar
75 jaar
86 jaar
64 jaar
92 jaar
88 jaar
82 jaar
91 jaar
89 jaar
82 jaar
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.
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.
We luisteren naar: ‘De mensen die we missen’ door Sela
Als Geloofsbelijdenis zingen we: Al wat leeft zal gaan
geloven (staande en op de melodie van “Alle Menschen
werden Brüder”)
1. Wij geloven in de Vader,
die de grote wereld schiep.
Die Zijn volk door bloed en tranen
naar het land van vrijheid riep.
Refrein:
Al wat leeft zal gaan geloven,
dat wij samen gaan naar Hem,
om Zijn grote Naam te loven
in het nieuw Jeruzalem.

2. Wij geloven in de Zoon, die
uit de dood verrezen is.
Die op dood en leven toonde,
dat ons leed geleden is.
Refrein:
3. Wij geloven in de Geest, die
onze dorre aarde drenkt.
Die de stomme weer doet spreken
en de doden leven doet.
Refrein:
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.

Slotlied: 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!

Na het doven van alle kaarsen worden deze samen met de
bloemstukjes en de steentjes aan familieleden uitgereikt.
Een ieder wordt van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten
in het Kompas.
Bij de uitgang is er een collecte
1e collecte (rood)
2e collecte (zwart)
3e collecte (grijs)

: Hospice Assen
: Kerkelijk beheer
: Rente en aflossing

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

Soms zwijgt de muziek,
maar is het lied nog niet ten einde.
De ongespeelde noten blijven zweven in de lucht,
de ongezongen woorden veranderen in een zucht.
Een zucht van verdriet en gemis,
van alles wat niet meer is
en nooit meer komen zal.

Maar in de verte klinkt zacht een melodie,
een melodie van herinneringen,
Van alles wat is geweest en nooit verdwijnen zal.

Een melodie van hoop en liefde, die de weg plaveit.
De lange, hobbelige weg die wij moeten gaan,
totdat alle tranen zijn geschreid.

(vrij naar: Marja)

