GEDACHTENISZONDAG
22 november 2020

Protestantse Gemeente Heinkenszand

Toelichting bij de liturgische schikking
De witte rozen , in het midden van de tafel,
staan symbool voor het licht dat altijd weer zal doorbreken
na een donkere periode.
De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars en in een Cirkel
geplaatst.
De Cirkel is rond, het leven is voltooid.
De kaars die voor iedere overledene ontstoken wordt aan de Paaskaars,
herinnert aan de Opstanding van de Heer, aan Hem die in het donker voor
ons uit gaat.
In zijn Licht mogen we leven.
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Da Capo:
Primavera van Einaudi
Walking in the air van Howard Blake
Welkom
Ontsteken tafelkaarsen onder het zingen van Lied 277

Onze hulp
Gebed voor de nood van de wereld
Loflied you tube lied 23c Mijn God mijn herder zorgt voor mij

Gedachtenis van de overledenen
Da Capo: Una Furtiva van Gaetono Donazetti ( arr. David Brooker)
Gebed
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Lied 730: 1 zanggroep, 2 lezen, 3 zanggroep

2. Heer, herinner U hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.
3. Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.
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Gedachtenis
Voor God en voor elkaar noemen wij hen die in het afgelopen jaar van ons
heengingen.
Zij zijn geroepen en bemind met hun namen, die voor ons met leven en
warmte gevuld waren.
Wij vertrouwen dat hun levens kostbaar zijn in de ogen van Hem, die de
Levende HEER is.
Van ons gingen heen:

Marinus François Nagelkerke - 73 jaar
Marinus Jan Paauwe - 91 jaar
Jeleijntje Braamse – 96 jaar
Willem Gerrit Nieuwenhuize – 85 jaar
Blazina den Herder–Janse – 91 jaar
Hubrechta Francina Mosselman–van Nieuwenhuijzen – 85 jaar
Janna Geertruida Boone-Vreeke – 92 jaar
Anthonette Carolina Wilhelmina Hannewijk-Lammers – 87 jaar
Cornelis Jan Heijboer – 82 jaar
Pieter Jacob Vermare – 91 jaar
Suzanna Goetheer-Nieuwenhuijze – 90 jaar
Janna Barendina Westerweele-de Wild – 81 jaar
Greta Apolonia de Haas-de Bruin – 92 jaar
Wij steken een kaars aan voor hen die niet zijn genoemd,
maar wel in ons hart en in onze herinnering aanwezig zijn

Muziek: harp: Einaudi
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Zingen: Lied 728 1 zanggroep, 2 lezen, 3 zanggroep
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2. Zij trokken uit als Abraham,
door God de Heer geroepen
zonder te weten waar hij kwam,
om ‘t land van God te zoeken.
Zij zijn gestorven in zijn naam
en hebben niets geweten
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam
mij niet uw God te heten.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!
3. Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door de wolk
de weg ten einde lopen,
één met het heilig trekken volk
in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed ons veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!
Gebed bij de opening van de schriften
Lezing Openbaring 7:9-17
Lied 726: Hoor een heilig koor van stemmen (You-tube)
Verkondiging
Da Capo: Pieta Signore van Alessandero Stradella
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Lied 727: 1 zanggroep, 2 lezen, 10 zanggroep

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!
10. Van alle einder, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!
Gebeden:
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (zanggroep)
Lied 725:1,2 Gij boden rond Gods troon (You-tube)
Zegen
Da Capo: Say something van Ian Axel & co
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