
 

Orde van dienst 

voor de herdenkingsdienst  

op zondag 7 november 2021 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

Plaatsen van herinnering 

 
 

 

 
 

 

 

Voorgangers: ds. Antje van der Hoek  

en ds. Reinhold Philipp 

Organist:   Hans Jacobi 

Solozang:   Frederiek Muller 

Welkom:   Ginny Krijgsman 

http://www.remonstranten.org/


Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

door Ginny Krijgsman 

 

Lied(staand): God heeft het eerste woord (lied 513)     

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Lied(staand): Tot U, Heer, is ons hart gericht 

 

 
 

 

 

Gebed 

  

  



Lied (solozang): Wees geprezen, bron en schenker  

om uw lied in al wat leeft (lied 742)  

 

 

Eerste Bijbellezing: Genesis 23   

Abraham koopt een graf voor Sara 

 

 

Lied: Zend ons een engel in de nacht (lied 259, 1.2) 

 

 

 

Tweede Bijbellezing: Jesaja 49:15-16a 

 

 

Zou een vrouw haar zuigeling vergeten, 

zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg? 

Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. 

Ik heb je in mijn handpalmen gegrift. 

 

  



Lied: Zend ons een engel met uw licht (lied 259, 3.4) 

 

 

Overdenking  

 

 

Stilte 

 

 

Muziek: Hans Jacobi speelt de Sarabande  

uit Partita BWV.1002 van J.S. Bach 

 

 

 

 

 

 

  



Herdenking van de overledenen  

van het afgelopen kerkelijk jaar 

 

We noemen de namen van leden en vrienden die in het 

afgelopen kerkelijk jaar aan de kring van onze gemeente 

zijn ontvallen. Voor ieder van hen ontsteken wij een 

kaarsje.  

 

Lied: Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft. (lied 598) 

 

Bob van den Bosch 

Edo Ravoo 

Joke Lenstra-Borel 

Frieda Elisabeth van der Hoop 

Reina Jacoba de Vos-Bos 

Ellen Couvée 

 

Lied: Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft. (lied 598) 

 

Dettje Geertruida de Bie-Geursen 

Sytske Wouda 

Nicolaas Witmans 

Willy Hélène van Galen 

Gijsbert Heuff 

Maud Sarah Römer 

 



U kunt nu ook zelf een lichtje aansteken voor een 

dierbare overledene aan wie u denkt. 

 

 

Muziek: Frederiek Muller zingt de aria  

‘Schafe können sicher weiden,  

wo ein guter Hirte wacht’  

van J.S. Bach (BWV 208) 

 

Schafe können sicher weiden, 

wo ein guter Hirte wacht. 

Wo Regenten wohl regieren, 

kann man Ruh und Friede spüren  

und was Länder glücklich macht. 

 

 

Lied (3x): 

May the road rise to meet you …  

and may God hold you in the hollow of his hand  

(solo Frederiek Muller, dan allen 2x) 

 

 

 

Voorbeden  

 

 

  



Onze Vader  

 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd,  

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood,  

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Mensen aan wie we denken en mededelingen 

 

  



Lied(staand): Ga met God en Hij zal met je zijn  

(lied 416)  

 

 

Uitzending en Zegen (gezongen Amen) 

 
 

 

De nabestaanden van de in de dienst genoemde 

overledenen worden uitgenodigd een witte roos mee te 

nemen als groet van de gemeente en ter herinnering aan 

deze dienst. 

 

  



Collecte bij de uitgang:  

 

- Creating hope for society*  

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag  

 

* In het vierde kwartaal van 2021 collecteren we voor 

Creating hope for society, een project voor 

alleenstaande moeders en hun kinderen in Oeganda. 

 

U kunt uw donatie ook overmaken naar rekening:  

NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder 

vermelding van: Creating hope.  

U kunt ook met onderstaande QR-code uw  

bijdrage voor de collecte overmaken. 

 

 
 

Hartelijk dank! 

 

  



Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken: 

 

Zaterdag 13 november 15.00 uur: filmcafé Layla M 

o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

Zondag 14 november 10.30 uur:  

kerkdienst o.l.v. ds. Kim Magnée  

 

Dinsdag 16 november 14.00 en/of 20.00 uur:  

cursus Over Geloof en Wijsheid o.l.v. prof. Johan Goud  

 


