
 
Viering zondag 20 november 2022 

    
Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

      te Rhenen 
 

Gedachtenis van de overledenen 
 

 

 
 
 

Voorgangers:  ds. Peter Breure, ds. Inge de Jong - Baerends 
Muziek:   hr Rudolf van Tilborg 
Medewerking: cantorij o.l.v. mw. Lisette van de Loo 
   

 
 

In vertrouwen op Gods doorgaande liefde en trouw in Jezus Christus 
noemen wij vandaag de namen van mensen verbonden met onze gemeente 
die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, en we ontsteken voor elk 
van hen een kaars. U/jij krijgt ook zelf de gelegenheid om met een lichtje 
een dierbare te gedenken. 
 
Video: Sela: de mensen die wij missen 
  

Moment van verstilling 
 

Welkom  
  

Lied 221: 1 en 3, Zo vriendelijk en veilig als het licht 
  

Aanvangswoord en groet   (staande) 
Voorganger: Onze Helper is de HEER, 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
Voorganger: die trouw blijft, altijd weer, 
Allen:  en niet loslaat wat zijn Hand begon. 



 

Voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
  thuis en hier, van God de Vader, 
  en van Jezus onze Heer, 
  in de ruimte van de heilige Geest. 

Allen:  Amen. 
       (we gaan weer zitten) 

 

Lied 138: 1 en 4   U loof ik Heer, met hart en ziel   
 
Openingsgebed 
 

Cantorij:  Thou knowest Lord the secrets of our heart  
 

Aandacht voor de kinderen 
We zingen met hen en de cantorij lied 964 Met de engelen mee 

 
Lezing: Jesaja 60: 17c-22 

 

We kijken en luisteren naar lied 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 
              
Lezing: Mattheus 5: 1 – 11 
 
Zingen lied 841: 1 en 2   Wat zijn de goede vruchten 
      
Preek – stilte – orgelspel  

 

                                Gedachtenis overledenen 

 
Cantorij en allen: lied S de Vries    Op vleugels van een lied, nr. 87   
 
Die innig met u leefden 
zij leven nog altijd 
als heiligen, verheven 
in ’t licht dat ons hier leidt. 
Wij, die hun namen dragen, 
Zijn op hun spoor gezet. 
Zij kleuren onze dagen 
En sturen ons gebed 

 
Omdat zij voor U leefden 
In U gestorven zijn, 
Zij zij ons bijgebleven 
En is ons hart hun schrijn. 
Door heilig vuur gedreven 
Geloofden, hoopten zij. 
Hun naam, in goud geschreven 
Staat ons voor altijd bij. 



Zij die nu bij U leven 
Zij leven ons vooruit. 
Zij hebben zich gegeven, 
Gij stak uw handen uit. 
Zij mochten begenadigd 
Al ingaan tot uw feest. 
Het weefsel van hun daden 
Wordt straks ons bruiloftsfeest. 
 
Met hen zijn wij omgeven 
Een wolk die ons omvangt. 
Het lied, hier aangeheven 
Voegt zich bij hun gezang. 
Wij blijven dankbaar zingen 

Met wie zijn voorgegaan, 
Met wie uw troon omringen 
Totdat wij naast hen staan  
 

Lied S de Vries: Op vleugels van een lied, nr. 87   
 
Inleidende woorden 
 
    We noemen de namen, telkens afgewisseld  
    Met een lied uit Taizé:  
        Onze Heer zal je hernieuwen, God zal je nooit verstoten 

        Onze Heer komt om je te ontmoeten, om je te ontmoeten 
 
Jan Willem Onink (Wim) 83 jaar 
Huibert Laros (Huib) 67 jaar 
Elsje Peek – Haalboom (Els) 65 jaar 
Hermanus Geurdinus de Jong ( Herman) 76 jaar 

 

  Lied:  Onze Heer zal je hernieuwen … 
 
Robert Arend Cornelis Dirks (Rob) 60 jaar 
Rika Wendelina Baars - Mager (Riek) 89 jaar 
Maatje Veldhuizen (Matty) 74 jaar 

Janke Baardman – Oldekamp (Janke) 79 jaar 
 
  Lied:  Onze Heer zal je hernieuwen 
 
Remmo Eding 84 jaar 
Jan Cornelis Wiesenekker (Jan) 75 jaar 
Gerhard Kuiper                                                           94 jaar 
Anthony van Vliet (Ton) 67 jaar 

 



Lied: Onze Heer zal je hernieuwen…. 
 

Adriaan Hendrik Verdonk (Adri) 87 jaar 

Janna Albertina Kloosterziel (Janny) 68 jaar 

Johanna Adriana van Erven – Schuit 83 jaar 

Neeltje van Gaalen-Albrecht 90 jaar 

Daam van Gaalen 92 jaar 

 
en een kaars voor alle niet met name genoemden 
 

Lied:  Onze Heer zal je hernieuwen….. 
 
Er is gelegenheid om zelf een kaarsje te ontsteken 
op de tafels vooraan en opzij in de kerk, 

waarbij de cantorij zingt: 
     Brand voor mij een kaars   M Kamminga lied 11 
 
     Brand voor mij een kaars als een teken van Gods liefde. 
     Brand voor mij een kaars als teken van zijn licht. 
     Branden wij een kaars: warmte in ons leven, licht in ons bestaan. 
     Steken wij elkanders kaarsen aan! 
 
     Muziek   
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en samen het ‘Onze Vader’. 

 
Collecten 
 
Slotlied: Lied 793  Bron van liefde, licht en leven…. 
 
Zegen 

 
Muziek 
 
    U/jij bent na de dienst welkom tot 12.30 uur 
    om in de kerk een kaarsje te komen ontsteken 
    en even in de sfeer van de kerkzaal te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


