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GEDACHTENISDIENST 
 

 
 

 
                            beeld van Klaas op ‘t Land 
 

Zij die ons zijn voorgegaan 
we noemen hun namen 
en blijven hen gedenken 
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Voorbereiding 
 

 Muziek ~ Stilte ~ Woord van welkom 
 
 Aansteken van de kaars  
 
Openingslied: lied 275 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

we gaan staan 
 
Bemoediging en drempelgebed 
V:   Onze hulp en verwachting is in de Naam van de  

Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ......  
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 

    we gaan zitten 
 

Kinderlied: lied 288 
Goedemorgen, welkom allemaal  
 

 
Kinderverhaal  
 
 
 

 

 
Woord 

Groet 
V:  De Heer zal bj u zijn 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Eerste lezing: Deuteronomium 34 (NBV) 
 
Lied: 753 
Er is een land van louter licht  
 
Tweede lezing: 1 Kor. 13: 1 - 7 (NBV) 
 
Lied:791 
Liefde ,eenmaal uitgesproken , vers 1,2 en 6 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
Muziek       De kinderen komen terug 
 

Lied: : 942, Ik  sta  voor U in leegte en gemis, vers 1 en 2 
      
 
Gedenken van de gestorvenen 
 
 
Inleidende woorden 
 

Moge de mensen die hier genoemd worden,  
hun wijsheid, hun geloof en hun kracht in ons 
voortleven.  
Moge de mensen voor wie we een licht ontsteken,  
in onze herinnering blijven en onze harten verwarmen.  
Moge wij die achterblijven ons omarmd voelen door 
elkaar  
en getroost door de kracht van God.  
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De kaarsen mogen worden ontstoken door de 
aanwezige familieleden. 

Voor elke gestorvene één kaars. 
Aan het einde ontsteken we een extra kaars voor wie in 
onze gedachten zijn, maar hier niet worden genoemd. 

 
Als u dit wenst, mag u na afloop van de kerkdienst een 
eigen kaarsje ontsteken voor iemand die u lief was. Dit 
kan in het stiltecentrum achterin de kerk. 
 
 
Zingen: Koester de namen 
 
.   

         dat   zij   ge  bor  gen   zijn   in   uw   ge  na  de 

 
 
 
We noemen hun namen 
 

Cornelis den Dekker 
Geboren: 6 november 1937 
Gestorven: 26 oktober 2017  
in de leeftijd van 79 jaar 
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Helena Baan - Coumou  
Geboren: 21 oktober 1951 
Gestorven: 2 november 2017 
in de leeftijd van 66 jaar 
 
Henderika Geertruida Prinsen - Schreuder  
Geboren: 12 januari 1931 
Gestorven: 2 januari 2018 
in de leeftijd van 86 jaar 
 
Zingen: Koester de namen 
 
Marius van Burken  
Geboren: 1 juni 1944 
Gestorven: 24 januari 2018 
in de leeftijd van 73 jaar 
 
Judith Catharina Johanna  Verloo – Dekker 
Geboren: 25 september 1918 
Gestorven: 2 april 2018 
in de leeftijd van 99 jaar 
 
Herman Mackaij  
Geboren: 15 maart 1926 
Gestorven: 13 april 2018 
in de leeftijd van 92 jaar 
 
Zingen: Koester de namen  
 
 



 6 

Frederika Willemijntje D  Arnold - Blijleven 
Geboren: 18 oktober 1930 
Gestorven: 17 april 2018 
in de leeftijd van 87 jaar 
 
Gerritje Hendrika van Helvoort - Liebeton  
Geboren: 14 december 1932 
Gestorven: 21 april 2018  
in de leeftijd van 85 jaar 
 
Robert Johan Hoevers 
Geboren: 12 september 1926 
Overleden: 2 mei 2018 
in de leeftijd van 91 jaar 
 
Zingen: Koester de namen 
 
Voorbeden 
Stil Gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd.  
uw koninkrijk kome,  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren; 
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en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen 
 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
Tijdens de collecte luisteren we in stilte naar de muziek 
U kunt  desgewenst uw kind uit de crèche ophalen. 

 
De 1e collecte is bestemd voor de eigen 
diaconie 
De 2e collecte is bestemd voor de eigen kerk 
 

 
Op weg 

 
Lied om van hier te gaan: lied 416 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
                                                    we gaan staan 
 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen'      
 
 
Agenda 
 
28 nov. Kunstlezing: Chagall door Herman Teerhöfer. 
Aanvang 15: 00 uur. 
 
LEERHUIS DOOR ds. MARJA VAN DE BELD 
thema: ‘de verhouding tussen Oude en Nieuwe testament en de 
mondelinge traditie’. 
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In drie ochtenden gaan we kijken hoe de verhouding tussen de 
twee testamenten in de bijbel zich ontwikkeld heeft in de loop van 
de kerkgeschiedenis. Hoe de bijbel door christenen  gelezen en 
geïnterpreteerd wordt tegenover de praktijk in het jodendom, 
want dat kent immers naast de schriftelijke tekst ook nog een 
mondelinge traditie.  En last but not least: hoe die teksten en 
verhalen functioneren in de feesten en in het dagelijkse leven 
van beide tradities. 
Data: 1, 13 en 22 november van 10 – 12 uur in De Voorhof  
Kosten € 25,00 voor drie ochtenden. U kunt zich nog opgeven!  
Bel  of mail even met Anc Burggraaf, burggraaf55@hetnet.nl  
Het Leerhuis gaat alleen door bij voldoende deelnemers 
 
3 nov. Gezamenlijke kerkenraden bijeenkomst. 
 
 
 
 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
 

voorganger:     ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager:    Marcel Berende 
lector:               Ria Koopman 
ontvangst:        Jolanda Griek 
koster:              Ton Groenewegen 
geluid:              Dirk Bakkeren 
knd:                  Marit Mannaerts 
crèche:             Maartje Bakkeren 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt deze kerkdienst nogmaals beluisteren op smartphone, 
 I-pad, laptop of PC via www.pkn-oisterwijk.nl, rechtsboven bij 
gemist. Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. 

mailto:burggraaf55@hetnet.nl
http://www.pkn-oisterwijk.nl/

