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Draag mij
Draag mij
Draag mij verder
draag mij waar niemand mij meer dragen kan
Draag mij verder
Draag mij verder als mijn dagen vol zijn geleefd leven
Draag mij op de dag die niemand kent
Als men zegt: hoort ze nog, ziet hij nog?
Op de dag dat men hoopt dat we alle pijn voorbij zijn
De laatste dag die de eerste dag zal zijn
Om door U gezien te worden
Van aangezicht tot aangezicht
De eerste dag om door U gekend te worden
Bij voor- en achternaam
Om door U ontvangen te worden
In het eeuwig licht
Draag mij verder
Waar U alleen nog dragen kunt
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Ontmoeten





Orgelspel
Woord van welkom
Moment van stilte
Bemoediging en groet
v.:
g.:
v.:
g.:

Onze hulp is de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat wat Zijn hand eens begon

v.:

Genade, zij u, troost en vrede
van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
AMEN

g.:

 Zingen – Op hoop van zegen
Geroepen om te zingen 9, 1, 2, melodie Liedboek 2013, 91A

2.
Wij willen bij elkander schuilen,
verdriet alleen is vaak te groot.
Een schouder om op uit te huilen,
een hand die trieste tranen droogt.
Zo leren wij elkaar weer zingen,
getroost met wat het leven biedt,
kom laat ons maar opnieuw beginnen,
op hoop van zegen: zing een lied.
Gedachtenisdienst
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Inleiding

 Kyriëgebed, de gebedsintenties worden beantwoord met
 Gezongen Kyrie
Liedboek 2013, Lied 367d

 Zingen Glorialied – Eens komt de grote zomer
Liedboek 2013, 747, 1, 4, 5

4
Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.
Gedachtenisdienst

5
Ja, Hij zal ons geleiden
in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.
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Kinderen in het midden
 Pippa en de Sneeuwpop

 Zingen – Lied van de maand - Licht van de wereld
Opwekking 595

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis
nu mag ik zien wie u bent.
Liefde die maakt dat ik u wil kennen Heer
bij u wil zijn elk moment.
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
u bent zo geweldig goed voor mij!
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.
Refrein 2x
En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed. 2x
Kinderen gaan naar de kinderviering

Opengaan
 Gebed bij het openen van de Bijbel
 Bijbellezing – Lucas 19: 1-10

191Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs
heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat
voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was

klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te
kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar
boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet ik in jouw huis
verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden
en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die
dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het
huis van een zondig mens binnengegaan om
onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs
was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de
helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en
als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het
viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit
huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10De
Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
 Zingen – Wat de toekomst brengen moge
Melodie Liedboek 2013 913 (a)

1. Wat de toekomst brengen moge, ik ben veilig in Uw hand,
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land,
waar gerechtigheid zal wonen, ieder mens tot leven komt.
Daar alleen wil ik van dromen, dat mijn droom nimmer verstomt.
2. U zult kleinen niet verstoten, wat geknakt is, breekt U niet,
nimmer is Uw deur gesloten, omdat U in harten ziet,
wetend wat er leeft in mensen aan verdriet en goede wil.
U alleen kent ieders grenzen, daarbij valt ons oordeel stil.
3. Hoopvol trek ik met U verder, ik weet niet waarheen het gaat,
maar U bent de Goede Herder, die mij nooit verdwalen laat;
ook al heb ik duizend vragen, moet ik zoeken naar de weg,
ik geloof: Uw licht zal dagen, dat hebt U ons toegezegd.
 Bijbellezing – Jesaja 48: 15-16
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.
16
Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor ogen.
15

Gedachtenisdienst
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 Zingen – Abba Vader
Liedboek 2013, 886

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.
 Overdenking
 Muzikaal meditatief moment

Kinderen komen terug van de kinderviering
 In Memoriam Geertruida Lydia Makkus – Ditewig

Gedachtenisdienst
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 Zingen – Wie in de schaduw Gods mag wonen
Liedboek 2013, 91a, 1, 3

3. Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leeft door alle tranen heen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om zijn tranen heen.

Samen delen, vertrouwen, zorgen en verdriet

 Inleiding
 Draag mij (Marinus van den Berg)
 Zingen – Mens, we dragen je op handen
Melodie Hemelhoog 505 (a),Evangelische Liedbundel 280 (a), GOTZ 80 (a)

Mens, we dragen je op handen, nooit vergeten we jouw naam
en jouw liefde zal niet stranden, in en door ons verder gaan!
Door het sterven mag je erven, word je deel van het geheim,
in de hoge hemel zul je kind van licht en leven zijn.
Gedachtenisdienst
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Mens, we vouwen onze handen bij het noemen van je naam
en we danken voor het goede dat je voor ons hebt gedaan.
Door het sterven mag je erven, word je deel van het geheim,
in de hoge hemel zul je kind van licht en leven zijn.
Mens, we strekken onze handen vol geloof uit naar elkaar
en we bidden hier tezamen: God, maak onze woorden waar!
Door het sterven mag je erven, word je deel van het geheim
in de hoge hemel zul je kind van licht en leven zijn.
 Bij het noemen van de namen van hen die overleden zijn steken wij een kaars
aan.
* 16-11-2018
Angenietta Margreta Laros - Peeters
* 1-12-2018
Ds. Jan JacobusLamme
* 17-12-2018
Antonius Christiaan Sitskoorn
*
2-1-2019 Grietje Elizabeth van der Poel - van Ruiswijk
* 11-1-2019
Peter Alexander Siepman
* 24-2-2019
Nellie Faro
* 28-2-2019
Catharina Maria van Kapel - Breedveld
* 23-3-2019
Gerrit Willem Vogel
* 27-3-2019 Margaretha Catharina van der Ster - Seinstra
* 10-4-2019
Marianne Pleuntje Krul - Blok
* 15-4-2019
Jannetje Johanna van der Kruk
* 18-5-2019 Marietje Johanna van Waarde - Rosmolen
* 24-6-2019
Grietje van Almenkerk - Bouwmeester
*
6-7-2019 Philippina Wilhelmina Boekestijn - Cinjee
*
9-7-2019
Charlotte Elisabeth de Graaff - de Haan
* 23-7-2019
Catharina Sybilla Tegelaar - van Groos
* 16-8-2019
Eva Christina Buitenhuis - Winterkamp
* 24-8-2019 Teuna Wilhelmina de Brabander - Kalkman
* 29-8-2019
Jantien van den Bos - Bouman
* 23-9-2019
Pieter van Erk
* 29-9-2019
Thomas van Galen
* 4-10-2019
Gerardus de Jong
* 9-10-2019
Gerard den Boer
20-10-2019
Geertruida Lydia Makkus – Ditewig

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

31-7-1929
16-6-1927
12-1-1936
29-4-1918
20-5-1926
16-11-1936
12-4-1939
11-10-1954
22-2-1925
26-7-1946
7-9-1927
5-7-1924
19-9-1922
1-12-1924
8-2-1941
22-11-1925
22-11-1923
5-4-1929
6-2-1934
29-3-1951
29-4-1934
17-6-1926
8-12-1932
23-7-1927

89
91
82
100
92
82
79
64
94
72
91
94
96
94
78
93
95
90
85
68
85
93
86
92

Er is nu gelegenheid om zelf een licht te ontsteken voor
iemand die ons ontvallen is en die wij missen.
 Zolang wij kaarsen aansteken is er muziek,
Gedachtenisdienst
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 We sluiten af met het Als alles duister is (Taizé)
Liedboek 2013 598

Samen delen
 Dank- en voorbeden afgesloten met het Onze Vader
 Inzameling van de gaven

Op weg gaan
 Zingen – Ga met God er Hij zal met je zijn
Liedboek 2013, 416

2. 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.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. 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.

Gedachtenisdienst
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 Zegen
Mag Gods licht schijnen op je pad
en je hart verlichten.
Mag God zijn troostende arm
om je heen slaan en je nabij zijn
Dat je Gods goedheid mag ontmoeten
in mensen van goede wil
Je ogen mogen je glinsteren
en het licht weerkaatsen naar de mensen
met wie je leeft.
Mag liefde en vrede je leven vullen
dat je een gaaf mens zult zijn.
Amen
 Zingen – Vrede wens ik je toe
Iona

Gedachtenisdienst
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Onze namen,
ze staan gegroefd
in de palmen
van Uw Handen.
Onze namen,
hier maar tijdelijk
maar boven
voor altijd.
Onuitwisbaar gegroefd
in dezelfde handen
die mij hebben gedragen
toen ik het op aarde
moeilijk had.
U riep mijn naam
op het einde
van mijn bestaan.
Die handen hebben mij
toen naar U toegedragen
ik zag toen in Uw Hand
mijn naam

Gedachtenisdienst
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