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Orde van dienst  
zondag 24 november 2019 

 
 

Protestantse wijkgemeente 
Ontmoetingskerk Rhenen 

10.00 uur 
 

 

 
Christa Rosier 

 
 

 

voorgangers: ds. Inge de Jong – Baerends 

      ds. Ton van Vliet 

muziek   : Rudolf van Tilborg 

m.m.v.   : de cantorij  

   o.l.v. Lisette van de Loo 
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WE KOMEN SAMEN 
 

In vertrouwen op Gods doorgaande liefde en trouw in Jezus Christus 
noemen wij vandaag de namen van gemeenteleden die in het afgelopen 
kerkelijk jaar zijn overleden, en we ontsteken voor elk van hen een 
kaars. Ook wij zelf krijgen de gelegenheid om met een lichtje een 
dierbare te gedenken. 
 
Muziek 
 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Welkom door de ouderling van dienst              
 

Zingen: lied 1005 vers 1 en 4 – Zoekend naar licht, hier in het duister 
                                  (staande) 
 
Aanvangswoord, groet en drempelgebed 
 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
        a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v. die trouw blijft, telkens weer, 
 a. en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat: 
      een nieuwe wereld waar liefde woont.   

 
v. De vrede van de Heer is met u. 

       a. Zijn vrede ook met u. 
        

v. God, ……………  
    door Jezus Christus onze Heer. 

       a. Amen 
              (gemeente gaat zitten) 

 
Zingen: lied 23c vers 1, 2, en 3 – Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij                                                   
       (cantorij meerstemmig) 
 

Openingsgebed  
  
Zingen: lied 760 vers 1 t/m 6 – Gij zijt de zin van wat wij zijn 
             (couplet 1 en 2 door cantorij; volgende verzen door allen) 
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WE HOREN WOORDEN VAN GOD 

 
De kinderen in het midden 
   

verhaal van opa Kalle,  bij Maleachi 3 vers 20: 
Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan 
zullen jullie naar buiten komen.’ 
 

Zingen: Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
       (uit ‘Alles wordt nieuw’ deel 1 nr. 30) 
       vers 1, 2 en 5  
 

   
 

Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen 
kun je haast nergens heen. 
     
refrein:  
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw… 
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 Daar is geen dorst of verdriet. 

Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 
en het eindigt niet. 

 
refrein:  
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw… 

 
de kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Eerste lezing: Psalm 126   

   

Zingen: lied 126a – Als God ons thuisbrengt (cantorij en gemeente) 
 
Tweede lezing: Mattheüs 5 vers 1 – 12  
 
Zingen uit de bundel van Taizé: Jesus, remember me 
               (cantorij begint, daarna allen) 

 

 
Overweging    
 

Stil moment  
 
Zingen: lied 737 vers 1, 2, 3, 4 en 5 – Jeruzalem, mijn vaderstad   

      
 de kinderen komen terug uit de nevendienst 
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GEDACHTENIS 
 
Enkele woorden ter inleiding 
 
Zingen: lied 729 vers 1, 2, 3 en 4  
             Zij gaan op naar de stad van de vrede 
   (cantorij zingt vers 1 en 2; vers 3 en 4: allen) 
 

In Gods liefde geborgen 
 
27 november  Geoffrey Gaspersz sr. (Opa Jesse)   86 jaar 
  3 december  Marius Everardus Jansen (Marius)   82 jaar 
  4 december  Adriana Johanna Bos – Schaap (Sjaan)  71 jaar 

  6 december  Leendert Frans Willem Sterk (Leen)   82 jaar 
11 december  Barend Willem Oldenboom (Barend)  76 jaar 
12 december  Aarta Huibertha Blom – Berendse (Aarta) 87 jaar 
 
de cantorij zingt:  
 Koester de namen die wij hier gedenken, 
 dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
  
16 december  Metje Baars – van Laar (Metje)   89 jaar 
19 december  Geertruida Hovestad – Rijkse (Truus)  91 jaar 

  8 januari  Jan Heijting (Jan)      75 jaar 
17 januari   Ype Walstra (Ype)      83 jaar 
15 februari  Roelof Dirk Wessel Nanninga (Roel)   79 jaar 
18 februari  Hendrika Ottolina van de Weerd (Ria)  67 jaar 
 
de cantorij zingt: Koester de namen… 
 
  7 maart   Job van Veldhuizen (Job)    81 jaar 
12 maart   Teuntje Baardman (Tonnie)    83 jaar 
13 maart   Johannes van Kooten (Hans)     79 jaar 
17 april   Evertje Hellenkate – van den Brink (Eefje) 95 jaar 

20 april   Daniel Izak Zandee (Daan)    87 jaar 
  8 mei   Johanna Christina te Voortwis (Hanna)  98 jaar  
 
de cantorij zingt: Koester de namen… 
 
 
 
 
 
28 mei   Rika Moret – Bosch (Riet)    70 jaar 
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29 mei   Jacoba Zoutendijk – Slok (Jacoba)   95 jaar 
29 juni   Johanna Pallada – Rijksen (Jo)    94 jaar 
10 juli   Hendrika Willemina van de Scheur –  

van Laar (Wil)       83 jaar 
11 juli   Gerrigje Rustenhoven - van Laar (Ger)   86 jaar 
13 juli   Maria van Dijk – van Ingen (Ria)   73 jaar 
 
de cantorij zingt: Koester de namen… 
 
  5 augustus  Betsy de Joode – Bloot (Bep)    88 jaar 
17 augustus  Geerdina Aleida Schans – Huigen (Dini)  86 jaar 
26 augustus  Dina Cornelia van Liere – Jeremiasse (Ina) 87 jaar 
15 oktober  Pieter Willem Onink (Piet)    89 jaar 

31 oktober  Gerrit Jongejan (Gerrit)     93 jaar 
31 oktober  Klaas van Setten (Klaas)     81 jaar 
 
de cantorij zingt: Koester de namen… 
 
de niet met name genoemden… 
 
de cantorij zingt: Koester de namen… 
 
Moment van stilte                   (staande) 
 

Zingen: lied 769 vers 1 en 5 – Eens, als de bazuinen klinken    (staande) 
 
               (hierna gaan we zitten)
   
Er is gelegenheid om ook zelf een dierbare voor Gods aangezicht te 
brengen en een lichtje te ontsteken. U kunt ook rustig op uw plaats 
blijven. Ook na deze viering een kaarsje opsteken in de stilteruimte. 
Ondertussen klinkt muziek. 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
                  
Inzameling van de gaven 

 
 
 
 
 
 

WE STELLEN ONS IN DIENST VAN GOD 
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Slotlied: Ga maar gerust 
              (Sytze de vries – het liefste lied van overzee deel 2 nr. 15) 
   

 
 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  

 Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 

 Uitzending en zegen 
 
 gezongen ‘Amen, amen, amen.’  
 


