
Gedachtenisdienst 

22 november 2020 

 

In deze dienst: 

Voorganger Ds. Roel Braakhuis 

Organist Wim Voorrips 

Zang  Liselotte Lakerveld 

Ouderling Willie Kok (L) 

Diaken   Rudy Bieleveld 

Lector  Esther Nelemans 

Ontvangst Leo van Veen 

Koster  Kees de Vos 

 

Woord van welkom door de ouderling 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

Liselotte zingt: Heer, herinner U de namen 

 

Heer herinner U de namen van hen die gestorven zijn, 

en vergeet niet dat zij kwamen langs de straten van de pijn, 

langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid, 

naar het dag en nacht verbeide vaderhuis hen toebereid. 

 

Inleiding op de dienst 

 

Queeste 

 

Ach wat ik ook     

op deze tocht 

ten grave zocht 

is wind en rook, 

 

en wie weet is 

wel nooit geweest 

wat ik het meest 

van alles mis; 

 

maar vroeg of laat 

verschijnt het land 

dat elk verstand  

te boven gaat, 



 

waar ik volmaakt 

opnieuw ontmoet 

wie ik voorgoed 

was kwijtgeraakt. 

Jean Pierre Rawie 

 

Orgelspel  

 

Schriftlezing Openbaringen 21, 1 -7. 

 
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, 
en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, 
bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem 
opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, 
hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle 
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 
want wat er eerst was is voorbij.’Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde 
zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei hij tegen mij: 
‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te 
drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn 
God zijn en hij zal mijn kind zijn.  
 

Liselotte zingt: Ik zal er zijn. 

 

De namen van hen die wij gedenken worden genoemd 

 

ELISZABETH VAN VUUREN – DE ZEEUW  

31 januari 1934   2 november 2019   

 

NEELTJE DE LANGEN-TAMERUS 

4 februari 1936   10 november 2019 

 

HEIN MAKOP 

24 augustus 1937   15 november 2019 

 

MARIJKE BLANKEN 

27 april 1951    19 december 2019 

 

WILLEMIJNTJE DE BRUIJN-BOUWMAN 

29 september 1922   5 februari 2020 

 

CATHARINA JOHANNA BOT-BROERE 

21 juli 1932    8 februari 2020 



 

GERRY CORNELIA DE BRUIJN-BRAANKER 

13 november 1943   23 februari 2020 

 

PIET VAN ZOEST 

25 november 1932   13 maart 2020 

 

CORRIE KUIJF-V.D. WERKEN 

22 februari 1937   25 maart 2020 

 

CEES DUBBELDAM 

7 januari 1945    31 maart 2020 

 

GIJSJE VAN VLIET-VAN DEN BERG 

6 juni 1921    4 april 2020 

 

AARTJE ZANEN 

13 mei 1924    11 april 2020 

 

ANKIE KOOY 

24 februari 1941   13 april 2020 

 

NEL VAN DER PUT 

7 november 1928   22 april 2020 

 

GERRIT DE BRUIJN 

29 april 1936    15 mei 1920 

 

NEELTJE MARIA BODE-VAN DER VELDEN 

16 april 1926    31 mei 2020 

 

NELIS HENDRIK VAN DER VLIST 

17 april 1933    22 juni 2020 

 

JAAPJE CORNELIA DUBBELDAM-VAN DER HEIDEN 

26 april 1923    11 augustus 2020 

 

TEUNIS PIETER BODE 

1 mei 1956    25 augustus 2020 

 

JACOB BRAND 



23 september 1929   9 september 2020 

 

FRANS PASMAN 

23 februari 1944   14 september  

 

JOHANNES CORNELIS BOON 

16 januari 1940   15 september 2020 

 

MARINUS GERARDUS VAN OUDHEUSDEN 

16 mei 1957    20 september 2020 

 

Orgelspel 598, Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur 

dat nooit meer dooft. 

 

Tijdens het orgelspel kunnen de aanwezigen een kaars aansteken in de kaarsenbak 

 

Voorbede 

 

U die onze toekomst bent,  

liefde sterker dan de dood 

herinner U de namen 

van hen die wij hier gedenken 

en schrijf hen in de palm van uw hand. 

In uw eeuwigheid geborgen blijven zij omgeven 

door ons, in onze liefde, in onze zorg, in ons hart 

wij blijven hen omgeven met de goede gedachte en de milde herinnering 

waar zij nu ook zijn, wij weten hen dichtbij. 

Blijf hen en ook ons omgeven met uw milde machten, 

waarin U ons geborgen doet zijn en troost doet vinden. 

 Op deze avond dragen wij al degenen aan U op die gestorven zijn 

in deze tijd staan wij stil bij hen die stierven en hen die lijden aan corona. 

Dat wij in de stilte die over ons komt 

woorden vinden voor wat geen ander zeggen kan 

woorden die U verstaat als geen ander. 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

Zegen 

 

Moge de Allerhoogste de huizen zegenen waar wij wonen, 

Moge God u vriendschap schenken en liefde 

God gaat altijd met U, waar u ook gaat 



En U mag weten: God geeft u vrede. 

Amen 

 

Orgelspel 754, Liefde Gods die elk beminnen 

 

Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat, 

kom in onze harten binnen met uw milde overdaad. 

Jezus, één en al ontferming, daal vanuit de hoge neer 

met uw heerlijke bescherming in ons bevend hart, o Heer. 

 

Wat Gij eenmaal zijt begonnen, o voltooi het maak ons rein, 

tot de wereld is gewonnen en in U hersteld zal zijn, 

tot wij eeuwig bij U wonen, schrijdend van licht tot licht, 

leggend onze gouden kronen voor uw aangezicht. 

 

Na het orgelspel groeten de ouderling en de predikant elkaar. Daarna verlaten we de kerk. 

 

Bij de uitgang staat de collectebus voor de gemeente en de diaconie. De diaconie collecteert 

voor het Pastoraat van de PKN. "Binnen en buiten de gemeente is omzien naar elkaar in 

kwetsbare omstandigheden erg belangrijk." 
 


