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                        Voleinding 
                        
 
 
            herdenking der gestorvenen 
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Voorgangers: ds. J.A. Antonides en ds. F. Schipper 
Ouderling: mevr. G.H. de Olde 
Diaken: dhr. B.J. Kleinjan 
Lector:: dhr. H.P. Schipper 
Organist: dhr. J.C. Labrijn 
Koster: dhr. K. Boes    
Voorbereid door de leden van onze commissies. 



De Paaskaars brandt. 
 

Vriendelijk wordt u tevoren verzocht om stilte. 
 
Orgelspel, en dit ook van: “bist Du bei mir” (Bach) 
 

Lied vooraf: 513: 1,2,3,4 
 

God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Welkom, mededelingen. 
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DIENST VAN VOORBEREIDING  
 
Intochtslied: Psalm/Lied 33: 7 en 8 (staande) 

    

Heil hem, die hoopt in vrees en beven 

      op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven  wil de Here laven 
wie ontbering lijdt. 
 
Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil’ge Naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde uwe liefd’ ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, geeft ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 

Stil gebed. 
 
Bemoediging en groet, en Klein Gloria (=lied 195) 
 
Drempelgebed 
 
Lied: Gezang 174: 1 en 4 (1938) 
 

Vaste rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schauw,  
waar het bloed door u gestort,  
mij de bron des levens wordt. 
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Eenmaal als de stonde slaat,  
dat dit lichaam sterven gaat,  
als mijn ziel uit d' aardse woon  
opklimt tot des rechters troon, 
-Rots der eeuwen, in uw schoot  
berg mijn ziele voor de dood. 
 

DIENST VAN HET WOORD  
 
Gebed om de Heilige Geest 
   en de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39 
 

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, 
wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet 
heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods 
uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal 
hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, 
die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor 
ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar 
of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na 
dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij 
zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft 
liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen 
noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte 
noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven 
heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
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Lied: 23b: 1, 3 en 5 
 

De Heer is mijn Herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wateren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
Preek 
 
Lied: 769: 1 en 6 
 

Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
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Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 
De kinderen, die aanwezig willen zijn bij het noemen van de 
namen, kunnen nu worden opgehaald uit kindernevendienst en 
zondagsschool. 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gedachtenis van hen die ons zijn voorgegaan: 
 

Orgelspel: Requiem (Perosi). 
 

Inleidende woorden en uit de Schrift:  
verzen uit Openbaring, ter bemoediging en vertroosting. 
 

Het noemen van elke naam en het licht van de Paaskaars wordt 
steeds doorgegeven aan elke gedachteniskaars. 
 

Zij die ons vóórgingen in het Kerkelijk Jaar 2017-2018: 
 

13-11-2017 Tjalli Bulder-van Dalen 84 jaar 
15-11-2017 Jantje Moddejonge-Veneberg 92 jaar 
12-12-2017 Gerridina Pouwels-Veneberg 95 jaar 
12-12-2017 Aron Hees     0 jaar 
20-12-2017 Trijntje Flierman–Zandbergen 80 jaar 
23-12-2017 Roelofje Schuurman-ter Wijlen 83 jaar 

10-1-2018 Gerda Schuurman - Boshove 93 jaar 
17-1-2018 Claudia Paulina Lusseveld- Melo Rodriguez 46 jaar 
20-1-2018 Geert Jan Bakker  71 jaar 

9-2-2018 Herman Kampherbeek 80 jaar 
17-2-2018 Gerard Paas 83 jaar 
19-2-2018 Jantje Endeman-van Tuinen 75 jaar 

6-3-2018 Albert Drogt 85 jaar 



14-3-2018 Willem Hendrik Schuurman 80 jaar 
20-3-2018 Tiny Hakkers-Bergsma 73 jaar 
24-3-2018 Henderika Reinders-Timmer 86 jaar 

1-4-2018 Berendina Johanna Kosters-Poelarends 75 jaar 
6-4-2018 Gerritdina Jantina Wind-Hamberg 84 jaar 
7-4-2018 Johanna Korte-Bult 73 jaar 

10-4-2018 Jannie Schuurman 88 jaar 
29-4-2018 Hendrik de Jonge  83 jaar 

3-5-2018 Geertje Geurtse–Karsten  85 jaar 
11-5-2018 Jan Hendrik Ribberink  58 jaar 
11-5-2018 Arend Peters 88 jaar 
20-5-2018 Dirk Jan Dogger 91 jaar 

1-7-2018 Antje Roelfien Otter-Twiest  68 jaar 
5-7-2018 Jacob Hendrik Ribberink 54 jaar 

12-7-2018 Aaltje Hekman - Gerrits 63 jaar 
12-7-2018 Wilhelmina Femma Broekate-Schonewille 71 jaar 
20-7-2018 Jan Smit 77 jaar 

4-8-2018 Giny Lamberts-Huisman 73 jaar 
27-9-2018 Janna Slomp-Fokkert 86 jaar 
9-10-2018 Aaltje Harms-Veenstra 74 jaar 

28-10-2018 Piet Jans 73 jaar 
 
 

Het licht van de Paaskaars wordt doorgegeven aan enkele 
gedachteniskaarsen: voor wie, nu, genoemd worden in Kerkelijk 
Centrum Irene; én voor wie dan ook. 
     
uit de Schrift: verzen uit Johannes: 
 
“Jezus zeide: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij 
gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die 

leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid  niet sterven". 
    
Joh. 11: 25 en 26,(NBG), ter bemoediging en vertroosting.  
 
Stiltemoment (staande), terwijl de klok geluid wordt. 
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Slotwoorden van vertrouwen, 
 
Lied:  727: 10     
 

Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 

 
(ook staande): 
pastorale afkondigingen, en   
 
Psalm/Lied 121: 4 
 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 
Dankgebed, 
voorbeden, 
stil gebed, 
 
Onze Vader, (met hart en mond) 
 
Toelichting mondeling: na de dienst: over kaarsen e.a. 
ontvangen en daarna de koffie in zaal 1 
 
Gaven, orgelspel, 
 
De kinderen van de kindernevendienst en van de 
zondagsschool komen in de kerk; 
de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald 
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Lied: 200: 1 t/m 3 (uit Hemelhoog),(staande):      
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen  in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd’ en welgezind, 
en zegt telken kere: “Christus overwint!” 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Wegzending en zegen, en driemaal gezongen Amen, 
En aansluitend lied: 913: 2 
 

Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
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Uitleg van de symbolische bloemschikking: 
 

 
 
“De boog: liefdevolle omarming, de witte bloemen: 
 mensen in ons gedenken; 
 Witte bloemen: onschuld, zuiverheid; 
 het groen: hoop, leven, toekomst”. 
 
 
 
 
 
Na deze dienst: 
De gedachteniskaarsen e.a. worden meegegeven vanaf het 
liturgisch centrum, door kerkenraadsleden en commissieleden. 
Aan u en jullie onze uitnodiging om, daarna, 
koffie/thee/fris te komen drinken in zaal 1. 
                    Van harte welkom!  
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