Gedachtenisdienst 1
Zondag 21 november 2021

Dienst van Woord, Gebed en Gezang
met medewerking van de cantorij
_______________________________________________________________
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In deze dienst:
Voorganger:
Pianist:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Zang:
Ontvangst:
Koster:

ds Margreet Gouwens uit Schoonhoven
Marlene Lakerveld
Willie Kok (L)
Jenneke de Hoop
Adrie Berends
Liselotte van Rijswijk
Erna de Lange
Leo van Veen
Cees de Vos
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Welkom
De kaarsen worden aangestoken.
In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.
Allen gaan staan.
Bemoediging:
v.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige.
a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen.
Amen.
Drempelgebed.
Allen gaan zitten
Zingen:

Lied 91a: 1

(‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’)

INLEIDING OP DE DIENST
Gebed om ontferming:
v.: …………………………….
……………………………. afgesloten met:
v.: Heer, ontferm u over ons,
a.: Heer, ontferm u over ons
v.: Christus, ontferm u over ons,
a.: Christus, ontferm u over ons
v.: Heer, ontferm u over ons,
a.: Heer, ontferm u over ons.
Amen
Loflied:
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Lied 23c
(‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij‘)
Cantorij: vers 1, 2 en 3
Allen:
vers 5
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DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
Evangelielezing
Exodus 3: 1 – 15
1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader
Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot
voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2
Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur uit een
doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet
door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt?
dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4
Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de
struik: ‘Mozes! Mozes! ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet
dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond
waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn
gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte
aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik
weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de
Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en
uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het
gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten,
Chiwwieten en Jehusieten. 9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij
doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen
onderdrukken. 10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao; jij moet mijn volk,
de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de
Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En
dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit
Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’
13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen
zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat
is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen? 14 Toen antwoordde
God hem: ‘Ik en die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL
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De kaars, die wordt aangestoken ter nagedachtenis aan uw overleden
dierbare, mag na de dienst worden meegenomen.

Er is één collecte bij het verlaten van de kerk voor kerkvoogdij en diaconie
tezamen. Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd voor aanpassing van de
keuken in ’t Achterschip. Het deel voor de diaconie is bestemd voor acties
en projecten m.b.t. ‘Omzien naar elkaar’.

NB: Als u een gift wilt overmaken, kunt u dit doen door een bedrag over te
maken naar bankrekeningnr: NL28 RABO 0373715137 t.n.v.: CvK Herv.
Gemeente Ammerstol.
Bij voorbaat onze dank daarvoor.

Volgende week zondag, zondag 28 november2021, is de 1e zondag van de
Advent 2021. Er is een dienst van Schrift en Tafel.
Voorganger is mw ds C.M. van Waardenberg uit Berkenwoude.

1 Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)

Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG)
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Liselotte zingt: ‘Mag ik dan bij jou’
Dank- en Voorbeden:
v.: …………………………. met als acclamatie:
a.: Heer, onze God,
wij bidden U, verhoor ons.
Stil gebed

“Onze Vader”
a.: Onze Vader die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid.
Amen.
Allen gaan staan.
Slotlied:

Lied 416

(‘Ga met God‘)

Wegzending en Zegen
(3x gezongen) `Amen`
Allen gaan zitten.
Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, is er koffie of
thee.
Na afloop van de dienst verlaten wij, terwijl het orgel speelt, de kerk via de
deur naar de consistorie.
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ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.” 15 Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg
tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de
God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft
gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden
aangeroepen door alle komende generaties.’”
l. : Lof zij U Christus.
a.: In eeuwigheid. Amen
Zingen:

Lied 904
(‘Beveel gerust uw wegen’
Cantorij: vers 1 en 2
Allen:
vers 3

UITLEG EN VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

‘Ik zal er zijn’ (bron: Sela)
Cantorij zingt vers 1, 2 en 3
Allen zingen vers 4

4.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN
Gedicht
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MARLEEN DIJS

l. : Ik heb je niet verloren,
daarvoor gaf je mij teveel.
Wat je zei dat blijf ik horen.
Van wat ik ben, ben jij een deel.
Ik kom je overal nog tegen,
in wat ik doe en wat ik laat.
Je was en blijft voor mij een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.
Cantorij zingt
vers 1 – 4
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ARIE MOLENAAR

22

mei 2021

mei 1931

2

juli 2021

CORNELIS NIEUWENKAMP

27

juli 1936

13

juli 2021

DIRK VAN DEN BERG

24

april 1939

2

augustus 2021

20

augustus 1934

17

augustus 2021

30

januari 1944

29

augustus 2021

5

februari 1932

29

augustus 2021

8

januari 1951

13

oktober 1940

12

oktober 2021

6

oktober 1936

14

oktober 2021

24

januari 1934

19

oktober 2021

19

oktober 2021

28

oktober 2021

HOEJENBOS
ELIZABETH CORNELIA
GRIETJE NIEUWENKAMP –

Wij gedenken:

WIM STRIEN

Geboren
17

februari 1930

2

juni 1944

Overleden
22

oktober 2020

6 november 2020

HULSTER

JOHANNES CORNELIS STRAVER
BEP STRAVER
MATTHEUS DE REUS

16 september 2021

MARIA WILHELMINA BOER –

WILLEMINA ADRIANA KLAASJE

AART BURGER

6 december 1943
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We noemen de namen van hen die we gedenken en steken bij elke
naam een kaars aan.

DE GRAAF-SCHOUTEN

mei 2021

CORSTIAAN OUDIJK

CRONAU-VERDOOLD

JAN WILLEM DE JONG
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TEUNTJE VERBURG –

‘Heer, wijs Uw weg’ (Sela)

DICK VIVEEN

mei 1987

28 november1922

8 november 2020

RENES

9 september 1935

3

juni 1939

25

januari 2021

REINTJE DEN BUTTER - FLIER

10

juni 1924

31

januari 2021

En wij ontsteken een kaars om te gedenken wie niet met name genoemd
wordt.

31

maart 1942

11

februari 2021

2

februari 1940

11

april 2021

WIM GESTEL

24

oktober 1947

4

mei 2021

TINY SCHEER-GRAVELAND

22 november 1937

5

mei 2021

23

april 1919

ANTONIUS PETRUS
BRAAKHUIS
JAN WILLEM PETRUS
HERREVELD
MARINUS DUBBELDAM

Een ieder die dat wenst kan nu naar voren komen en zelf een kaarsje
aansteken.
Cantorij zingt Lied 598

FRANCISCUS THEODORUS
VOORRIPS

Moment van stilte

14

6

februari 1944

9

‘Als alles duister is’

mei 2021
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