
.0.  

Zondag 30 oktober 2022  

Herdenking van overledenen 

 

Duren zal de liefde  

 
 

 

 

Voorgangers: ds. Antje van der Hoek  

en ds. Reinhold Philipp   

Organist: Hans Jacobi  

Zang: Frederiek Muller 

Welkom: Ginny Krijgsman    



Aanroeping en inkeer 

 

We zingen (staande): Heer die mij ziet zoals ik ben  

(Psalm/lied 139: 1, 2, 7, 8, 14) 

 

Votum en groet (staande) 

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige, 

die liefde is en grond van ons bestaan, 

die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst, 

die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen.                                                                   

                

Gebed van inkeer 

 

  



We zingen: Bij U is de bron van het leven  

 

(Psalm/lied 36a, voorzanger 1x, gemeente 2x) 

 
 

 

Woord 

 

We lezen uit Jesaja 49:15.16: 

 

De ENE 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: Gij zijt de zin van wat wij zijn 

(lied 760) 

 

 

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 luisteren naar ‘Ruhe sanft in Gottes Frieden’  

van Robert Schumann: 

 

Ruhe sanft in Gottes Frieden,  

da vollendet deine Zeit  

und dir süsse Rast beschieden,  

Ruh und Rast nach Müh’ und Leid.  

Ist auch unserm Blick entschwunden,  

was von dir einst sterblich war,  

bleibt dein Bild doch alle Stunden  

uns im Herzen hell und klar.  

Wenn die Lieben von uns gehen,  

wenn ihr müdes Auge bricht:  

ihr Gedächtnis bleibt bestehen,  

es vergeht und endet nicht.  

Ruhe denn in stillen Mauern  

von des Lebens Stürmen aus!  

Unsere Liebe, sie wird dauern  

über Tod und Grab hinaus. 

 

 

Overdenking 

 

Orgelspel door Hans Jacobi:  

‘Christus, der ist mein Leben’,  

op. 67 nr. 5 van Max Reger (1873-1916) 

 

  



Herdenking overledenen 

We noemen nu de namen van gemeenteleden die ons in 

het afgelopen kerkelijke jaar zijn ontvallen. Voor ieder 

van hen ontsteken wij een kaars.  

 

Hans Kreuzen 

Elisabeth Jacoba Sevenhuijsen-Hoogewooning 

Anthonia Pieternella Toet-van der Hoeven 

Hed Kors 

Evert van Laar 

A.J. Ypes-Jentink 
 

We zingen: Als alles duister is 

(lied 598, 2 keer) 

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 

 

Margaretha Catharina Helena Helfrich-de Boer 

Elizabeth Hermanna Kruizinga-van Veen 

Nini Jonker 

Gerardina Maria van Weel- van Oorde 

Hanna van der Laan-Messie 

Ettjen Johanna Elisabeth Modderman 

 
  



We zingen: Als alles duister is 

(lied 598, 2 keer) 

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 

 

U wordt nu zelf uitgenodigd een lichtje aan te steken 

voor een overledene aan wie u denkt.  

We luisteren naar een gedeelte  

uit het Requiem van G. Fauré: ‘Pie Jesu’ 

 

Pie Jesu Domine, dona eis requiem, 

dona, dona, Domine,  

dona eis requiem, sempiternam requiem. 

 

Daarna zingen we, steeds herhalend:  

May the roads rise to meet you … 

 

 

  



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 369c) 

 

Afkondigingen 

Bloemengroet:  

Nabestaanden worden uitgenodigd een witte roos mee 

mee te nemen als herinnering aan deze dienst. 

 

Collecte:  

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

- het collectedoel van het vierde kwartaal  

(Moldavië/Oekraïne)  

- het werk van de remonstrantse gemeente  

Den Haag en omstreken 



Uitzending 

  

We zingen (staande): ‘Zegen ons, Algoede’ (lied 415) 

 

 

Uitzending en zegenbede  

 
 

 

 

 

  



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! 

 

  



* We ondersteunen een project dat georganiseerd 

wordt door het programma ‘Max maakt mogelijk’. 

Door dit project wordt noodhulp verleend aan 

kwetsbare ouderen, afkomstig uit Oekraïne, die sinds 

het uitbreken van de oorlog in hun regio naar 

Moldavië zijn gevlucht. 

 

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage 

voor de collecte overmaken. 

 

 
 

U kunt uw donatie voor het diaconale doel ook 

overmaken 

naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 onder 

vermelding van: Oekraïne 

 

 

 

 

  



Agenda: 

Zaterdag 5/11, 10.30 uur: 

muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi 

Zondag 6/11, 10.30 uur: 

kerkdienst o.l.v. ds. Tina Geels 

 

 

 

  

          

 

 

 


