Remonstranten Den Haag
zondag 25 november 2018, herdenking van overledenen
Voorgangers: Ds Reinhold Philipp en Ds Antje van der Hoek
Welkom: Han Haamel

'Zij worden niet vergeten'

Aanroeping en inkeer
We zingen (staande): “Gij bron van tijd en eeuwigheid” (Lied 204: 1 -5, 8 en 9)
Votum en groet

Inleidende lezing/Gebed van inkeer
We zingen (staande) “ Bij U is de bron van het leven en in uw licht zien wij het
licht" (psalm 36 a voorzanger 1x, gemeente 2x)
Woord en gebed

We lezen uit Jesaja 49:15-16 :
De Heer zegt: Ik heb je naam in mijn hart bewaard.
Ik zal altijd aan je denken.
Een moeder zorgt toch ook goed voor het kind
dat ze in haar buik gedragen heeft?
Ze vergeet haar kind nooit.
En zelfs al zou een moeder haar kind vergeten,
ik zal jou nooit vergeten!’
We zingen 'Van ver, van oudsher aangereikt ….'(Lied 326:1-3)
We lezen uit Psalm 103 (enkele verzen; 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis)
Duren zal de liefde van God voor allen
die zijn woord aanvaarden en het volbrengen.
Hij roept mij weg uit het graf.
Mijn jeugd herleeft als een arend.
Alle verdrukten doet Hij recht, oprijzende liefde.
Hij kent ons. Hij vergeet niet dat wij zijn: stof van de aarde.
Mensen hun dagen als gras, bloemen in open veld,
de wind waait, ze zijn verdwenen,
wie weet waar ze hebben gestaan.
Duren zal de liefde van God.
We zingen 'Van ver, van oudsher aangereikt ….'(Lied 326:4-6)
Overweging
Stilte
Orgelspel: 'Alle Menschen müssen sterben' BWV. 643 van Johann Sebastian Bach
(1685-1750) door Hans Jacobi
Namen noemen
We noemen nu de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijke jaar
zijn ontvallen. Voor ieder van hen ontsteken wij een kaars. Tussendoor zingen wij:
"Als alles duister is ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft" (Lied 598,
Nederlandse versie)

Wij gedenken:
Uit de gemeente Den Haag en Delft:
Rudolf Luijendijk
Lena Hendrika Schoorl-Korte
Maria Jacoba Cornelia Ochtman
Melanie Johanna Kalkman-Verhagen
Tonie Jacqueline Roelvink-Visser
Huub Leonardus Joannes Roelvink
Heleen Cornelia Cohen-Tervaart
Sietske de Cock – Aninga
Lydia Knol de Graaf
Mabel Suze Rebecca Zoethout-Dessaur
Ariën Kwabek
Hans Hendrik Johannes Louis van de Valk
Liesbeth Annemie Andriessen
Hilje Martina Groeneveldt- Jensema
Geertruide Maria Berta Spaich
Ida Johanna Caderius van Veen- van Waveren
Aaltje Punt-Luijten
Arnold Fuld
Louise Johanna Schalkwijk - Braat
Maria Elisabeth Fetje Meijer – Roelofs

We luisteren naar (zang): “Heer, herinner u de namen …” (Lied 730:1)
U kunt nu ook zelf een lichtje aansteken voor een overledene aan wie u denkt. Tijdens
het aansteken van de lichtjes zingen we, steeds herhalend:

Bidden en geven
Tijdens de voorbeden zingen we “Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons” (Lied
367e); het stil gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn
roepen U bereiken” (Lied 367f). We besluiten de gebeden met een gezamenlijk
gezongen Onze Vader (Lied 369a)
Bloemengroet

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
het collectedoel van het vierde kwartaal (weeshuis Indonesië) en
de Remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting
We zingen (staande): “Zegen ons, Al Goede” (Lied 415: 1,2)
Uitzending en zegenbede
We zingen (staande): “Zegen ons, Al Goede” (Lied 415: 3)

nabestaanden mogen een witte roos mee meenemen
als herinnering aan deze dienst
De mensen van voorbij - Hanna Lam
De mensen van voorbij,
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
zij zijn met ons verweven,
in liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensenkinderen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Van harte welkom bij koffie/thee!

Agenda:
di 27/11, 20.00 uur Debatcafé olv Johan Goud met Rutger-Jan van der Gaag.
za 1/12, 10.30 uur kamermuziekrecital door studenten KC.
zo 2/12, 10.30 uur Eerste Advent met Ds Johan Goud.

