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Zondag 20 november 2022 

Kleur: Groen 

Eeuwigheidszondag 
 

  
Gedachtenis van de namen 

 
 

 

 

 

Hij zal alle tranen wissen 
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Orde van dienst 
 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de voorbereiding 
 
Aansteken van de kaars voor de Kinderkring 

 
Intochtslied: ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’ 
  Lied 90a: 1, 2 en 6                    (zo mogelijk staande) 
   

Moment van Stilte en Inkeer 
 
Bemoediging en Groet        
 

V: Genade en vrede, van God de Vader, 
door Jezus Zijn Zoon, Immanuël, 

A:  Hij woont met Zijn Geest in ons. 
V:  Wat er ook gebeurt, in voorspoed en bij tegenslag, 
A:  ons leven is geborgen in de handen van de Heer, 

de Schepper van hemel en aarde; 
V:   van wiens liefde niets of niemand   

ons ooit zal kunnen scheiden. 
A:     Amen.       (hierna gaan allen zitten) 

 
Inleiding bij deze dienst 
 

Zingen: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
  Vriendelijk licht 
  Lied 221: 1 

 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’ 
  Lied 727: 1, 2, 4 en 10 
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Dienst van de Schriften 
 

Gebed van de Zondag 
 
Kinderlied: ‘Nieuw Jeruzalem’ tekst Alianna Dijkstra/ muziek Marcel Zimmer 
 

Ik zit wel eens te dromen 
over die ene dag 
wanneer de Heer zal komen 
en ik Hem volgen mag 
naar de nieuwe hemel 
het nieuw Jeruzalem 
wat zal dat heerlijk zijn 
dan ben ik steeds bij Hem 
 
Ik zit te fantaseren 
over de glazen zee 
of je daarin kunt zwemmen 
en wie doen er dan mee 
mijn opa en mijn oma 
die zie ik dan ook weer 
wat zal dat heerlijk zijn 
zo samen bij de Heer 
 
En daar 
ligt de wolf bij het lam 
en daar 
speelt het kind met een slang 
zelfs de leeuw is er tam 
en niemand is bang 
in het nieuw Jeruzalem 
 
Ik zal het later merken 
maar nu ben ik nog hier 
moet nog naar school en werken 
maak tussendoor plezier 
maar komt de Here Jezus 
dan sta ik vooraan 
wat zal dat heerlijk zijn 
om met Hem mee te gaan 
 
en daar … 
 
want daar … 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Kobi Heeringa 
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Schriftlezing: Openbaring 21: 1 – 7        Lectrice: Ada Dieleman 
 

Zingen:  ‘Eens als de bazuinen klinken’ Lied 769: 1 en 2 
 

Schriftlezing: Mattheüs 5: 1 – 13a  
 
Overdenking 
 

Muzikale bijdrage 
    Kinderen komen terug in de dienst 
 
Inleidende woorden op de gedachtenis 

 

De dood van geliefden weegt ons zwaar,   
en trekt een zwarte streep door ons bestaan,  
die zich niet laat wegpoetsen.  
De dood kan een zwarte schaduw werpen 
over het leven en alle licht en levenslust doven.   
Maar elke herinnering aan onze doden  
is als een gloeiend lichtpuntje:  
we koesteren het en warmen ons eraan.  
Het is dit licht dat groeien wil.  
Het is het leven zelf dat aan het licht wil komen.  
Dat wij herinneren en leven... 

 

Luisterlied: ‘God, U kent de namen van de mensen die we missen’ 
   Sela 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
  
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 

 
 Wie huilt er onze tranen? 
 … 
 

Omdat God ons bij onze naam noemt en die voor altijd verbindt met zijn eigen Naam  
is het goed om deze zondag de namen te noemen en gedenken van hen  
die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.  
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Er zal telkens een naam worden genoemd waarna iemand uit de familie-, 
vriendenkring, of de dienstdoend diaken, een gedachteniskaars aansteekt  
aan de Paaskaars. Vervolgens zal het steentje worden overhandigd.  
De volgorde is chronologisch, dus op datum… behalve voor de twee echtparen  
die we gedenken. Hun namen zullen samen klinken. 
 

 
Dat wij herinneren en leven 
Wij gedenken 
 

3 november  Janneke de Bruijn – de Zeeuw     82 jaar 
 

26 november Paulina Helena Maria de Dreu-Vonk    87 jaar 
 
1 december  Cornelis Jacobus de Jonge     80 jaar 
 

9 december  Geertruida Jozina de Ritter-den Hamer   74 jaar 
 

28 december Jacobus Koster       72 jaar 
 
19 februari  Maria Cornelia Romijn-Hofman    80 jaar 
 

5 maart  Monique Rosalia Alphonsa Francke-van Damme  62 jaar 
 

27 maart  Jan Huisman       84 jaar 
 
29 maart  Jacobus Willem Boerman     96 jaar 
 

15 april  Lea Marie Louisa Boerman-van Maldegem   97 jaar 
 

29 maart  Tanneke Adriana van der Hoofd-Tollenaar   96 jaar 
 

10 oktober  Jan van der Hoofd      98 jaar 
 

16 april   Helena Wilhelmina de Ridder-Michielsen   94 jaar 
 

18 mei  Adriaan den Ouden       91 jaar 
  
22 mei  Pieternella Maria Klaassen-Herrebout   77 jaar 
 
1 augustus  Willem Pijpelink       90 jaar 
 

 
Een zeventiende kaars wordt aangestoken, ter gedachtenis aan mensen of situaties 
waarmee we ons verbonden voelen maar hier niet met name genoemd zijn. 
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Aansluitend is er, voor ieder die dat wil, de mogelijkheid om naar voren te komen  
en aan de Paaskaars een kaarsje aan te steken, in verbondenheid met mensen  
of situaties waarmee we ons in dit uur verbonden voelen,  
maar hier niet met name genoemd zijn. 
 

Zingen, tijdens het aansteken van de kaarsjes:  Dans nos obscurités 
Lied 598 (herhalend) 

Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
 
Zingen:  ‘Zij raken niet vergeten’  

Tekst: Arie van der Maas, naar een lied van Willem Barnard   
(melodie: ‘Soms groet een licht van vreugde’ Lied 910) 

 

Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan  
tot U, want in Uw liefde bewaart Gij hun bestaan.  
Hun namen zijn geborgen in Uw barmhartigheid,  
ook op de weg naar morgen draagt hen Uw eeuwigheid.  

  

Wil zo ook ons doen weten hoe Gij ons voor wil gaan,  
als wij in ’t donker tasten naar licht in ons bestaan.  
Berg ons ook in Uw liefde, Gij trooster die bevrijdt,  
laat ons zo bij U schuilen in tijd en eeuwigheid.  

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Gebeden – Stille gebeden – aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’  
 
Aandacht voor de collecte 

Amnesty International – mensenrechten in Europa 
 
Slotlied: ‘Er is een land van louter licht’   

Lied 753: 1, 3 en 6            (zo mogelijk staande) 
   

 
De mensen van voorbij  
De mensen van voorbij, 
ze blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij, 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemen, geuren, in een lied, 
dat opklinkt uit verdriet. 

Alice Nahon 
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Zingen: ‘Zegen ons Algoede’ 
  Lied 415: 1 en 3 

   
Heenzending en zegen   

beantwoord met gezongen Amen (Lied 431c) 
   

Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang:  50% voor kerk en Pastoraat 

     50% voor diaconaal doel 
 
 
 
 

 
 
 
 

Na afloop van deze dienst is iedereen  
van harte welkom in de ontmoetingsruimte 

er is koffie, thee en frisdrank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie naar aanleiding van deze dienst of om andere redenen  
graag contact zou willen met iemand van de kerk, kan contact opnemen met 
ds. Saskia Ketelaar, tel. 0032-487286884, e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be  

of met mw. Ada Dieleman, tel. 06-10629899, e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl 
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Eeuwigheidszondag 
 

Ik noem jouw naam 
vandaag 

Jij blijft altijd bestaan 
 

Ik steek een lichtje aan 
vandaag 

‘t Is donker na jouw heengaan 
 

Ik denk aan wie jij was 
vandaag 

Jij zult er altijd zijn 
 

Jij bent niet hier 
vandaag 

maar altijd in mijn hart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 

 
Ook op facebook zijn wij te vinden! 

 
 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta: 
www.gelovenindedelta.nl 

 

 

 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

