PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst
op zondag 24 november 2019
(gedachteniszondag)
in de Stefanuskerk
te Noorddijk

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
eerste lied: ‘God heeft het eerste woord’- liedboek nr. 513
[wie kan, gaat staan]
cantor: 1

allen: 2.3.4

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

woorden aan het begin
op de drempel
gedicht “Bellenblaas”
welkom
groet en bemoediging
V: Genade en vrede zij u allen
A: Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria gezongen: “Wij zoeken hier uw aangezicht” - liedboek nr. 281
* van couplet 1, 2 en 3 zingt de cantor de eerste twee regels
* het “kyrië eleison” van de derde regel zingen we samen
* couplet 6 en 9 zingen we in hun geheel samen

2. cantor:
allen:
3. cantor:
allen:

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

allen
6. De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!
9. Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

lied bij het vertrek van de kinderen
‘Samen spelen, zingen’; liedboek nr. 784
“voorzang” door cantor

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
evangelielezing, Matthéüs 5, 1-10 [wie kan, gaat staan]

lied “Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde”

2. Nu ben je soms nog alleen.
Nu moet je soms nog huilen
en als je weg wilt schuilen
kun je haast nergens heen.
refrein
6. Zing voor de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.
refrein
[allen gaan zitten]

overweging
muziek, orgel en bugel, ‘How Great Thou Art’ (Swedish Hymn)
[kinderen komen terug]
GEDACHTENIS
(toelichting op het vervolg van de dienst)
- Eerst zingen we het lied ‘Vrienden die zijn overleden’.
- Dan noemen wij één voor één de namen van de gestorvenen, wilt u
dan - wanneer u de kaars zult aansteken bij de naam van degene die
genoemd is - opstaan en naar voren komen.
Wanneer er geen naasten aanwezig zijn en u wilt als kerkganger, om
uw verbondenheid met degene van wie de naam genoemd is, de kaars
aansteken, dan bent u daartoe van harte uitgenodigd. Staat u dan op
en kom naar voren.
Als niemand opstaat, zal een kerkenraadslid de kaars aansteken. Na de
dienst kunt u de kaars mee naar huis nemen (aan elke kaars is een
naamkaartje gemaakt).
- Daarna kunnen ook anderen opstaan om een (waxine)kaars bij hen die
zij gedenken aan te steken en desgewenst ook die naam te (laten) noemen.
Sluit u gerust aan in het middenpad om naar voren te komen.
- Hierna zal een kerkenraadslid een kaars voor alle niet genoemden
aansteken.
- Daarna zijn we enkele ogenblikken stil (wie kan, gaat staan).
- Daarna kunt u weer gaan zitten.
- het gedeelte van de gedachtenis wordt afgesloten met een aria van
Bach.
- na afloop van de dienst kunt u de kaars meenemen.

lied "Vrienden die zijn overleden" - liedboek nr. 733
cantor

allen
2. Laat ze niet tot niets bevriezen
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.
3. Allen die zo, zonder adem
biddende, zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste naam.

wij gedenken
* een kaars bij het gedenken van:
naam

datum van overlijden

Jan Frederik Vos
Anna Luitsia Meiltje Sevenster-Brouwer
Hilda Ruth Douwes-Fagginger Auer
Jan Middelbrink
Petronella Jacoba Joanna Moerings-Melgert
Jurriën Vinkes
Elisabeth Goutier-Dijkema
Thies Frederik Kars Dijkhuis
Rijnko Harm Fekkes
Lizette Gemmink
Lucas Gerrit Willem Koster
Anneke Burgler
Albertien Boering-de Bie

22 november 2018
12 december 2018
17 december 2018
9 juni 2019
19 juni 2019
1 februari 2019
26 februari 2019
19 maart 2019
8 april 2019
12 augustus 2019
30 augustus 2019
4 oktober 2019
29 oktober 2019

* mogelijkheid waxinekaarsen aan te steken
* een kaars bij wie niet genoemd werden
* stil moment [wie kan, gaat staan]
[hierna: allen gaan zitten]
* muziek, orgel en bugel
Softly awakes my Heart van Camille Saint-Saëns (uit Samson & Delilah)

GEBEDEN EN GAVEN
gedicht “Waar ben je?”
gebeden
dankgebed
voorbeden
acclamatie na elke bede (368f):
[eerste keer: cantor; volgende keren: allen]

stil gebed
onzevader gezongen

Liedboek nr. 370

2. Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

3. Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.
toelichting van de diaconie
inzameling van de gaven
diaconie: Water for everyone ( http://waterforeveryone.nl/ )
kerk:
eigen gemeentewerk
ZENDING EN ZEGEN
slotlied ‘God zal je hoeden’ liedboek nr. 426
[we zingen dit enkele malen - eerste keer: cantor; tweede en derde: allen]
[wie kan, gaat staan]

zegen, besloten met A: Amen.
* na de zegen:
wie een kaars aangestoken heeft, kan die na de zegen bij de tafel ophalen.
* een print van beide gelezen gedichten ligt voor u klaar bij de uitgang.

voorganger: ds. Jan Wilts
orgel en harmonium: Gerard van Reenen
bugel: Lotte Donker
cantor: Grietie Hollenga
ouderling van dienst: Annie van Dam
diaken van dienst/lector: Immy Klöpping

MEDEDELINGEN
na de dienst: allen hartelijk welkom in Kerkenheem; daar is gelegenheid elkaar te ontmoeten; koffie, thee en limonade staan klaar.
volgende week, zondag 1 december:
eerste zondag van advent
dienst in de Emmaüskerk; aanvang 10 uur
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie downloaden: https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/
agenda
maandag 25 november startbijeenkomst pioniersteam
inloop vanaf 19:30 uur Kerkenheem
maandag 25 november gespreksgroep 25-40; 19.30 uur Kerkenheem
donderdag 28 november, toneelgroep Plus “Het onderzoek”
20.00 uur in Het Dok
kerkdienst op internet beluisteren:
ga naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843
De diensten blijven ongeveer een half jaar staan.
nieuwe website
Hebt u onze nieuwe website al bezocht? Daar vindt u meer informatie over
onze activiteiten - www.damsterboord.nl

