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Tekst Lied : “De mensen die we missen” 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn. 
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 20 november 2022 
Eeuwigheidszondag 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 
 

Ouderling van dienst: Harma Pasterkamp 
Diaken van dienst: Piet Kooistra 
Oppasdienst: Wilma van Garderen en Emma van Voorthuizen 
Kinderkring: Wieteke Keijzer 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst : A. de Boer 

Orgel en vleugel: Sipke de Boer 
Viool: Wilco de Bruijn 
Lector: Foeke Abma 
Gedicht: Heleen Vreugdenhil 

 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds  
 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur 
Gezamenlijke jeugddienst in de Maranathakerk 
Voorganger: Ds. Jacques Steenkamp 
m.m.v. Band ASAF uit Kootwijkerbroek 
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Mededelingen 

*Bloemen 
Komende zondag gaan de bloemen met een groet van de gemeente,  naar 
Fam. M. Van de Berg, Lage Valkseweg 155 
 
*Rookworstenactie voor Joden in Oekraïne  
Ze krijgen van de opbrengst voedselpakketten van 11kg; met lokale producten. 
Actie loopt van 14/11 tot 3/12 
Kosten: €3,75 ; 4 voor €13,00  
Voor bestellen: Bel Leo Koesveld 0318 – 483660 
Voor meer info zie “Contact” of Nieuwsbrief. 
 
*Klusavond 
De laatste klusavond van dit jaar. We willen deze avond een paar kleine klusjes 
te doen. Maar vooral een keer goed schoonmaken met elkaar. 
Woensdagavond 30 november vanaf 19.00.uur Hopelijk zien we u dan? 
 
*ZWO Project 2022 
Bestemming was: “See You Foundation” uit Veenendaal. 
Deze foundation zet zich in voor Oogzorg voor kinderen in Rwanda en wel in 
het bijzonder de bestrijding van de Kinderblindheid. 
Deze actie heeft tot en met oktober het prachtige bedrag van € 5423,-- 
opgebracht. Hiervoor hartelijk dank. We willen deze actie in 2023 voortzetten. 
 
*Gezamenlijke Jeugddienst in de Maranathakerk  
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ontsteken wij een kaars.  
 
Wie wil krijgt de gelegenheid zelf een lichtje aan te steken 
Ook na de viering is het mogelijk dit te doen   
*Tijdens het aansteken zingen we: lied 598 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 

*en luisteren we naar muziek Crested Hens. Viool en piano 
 

Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes 

Collectedoelen : 1e kerk 2e onderhoudsfonds 
*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed , Onze Vader 

Heenzending en zegen, 
*We zingen als slotlied: lied 968: a en 5 
Omring ons met Uw zegen: 
ga lichtend voor ons uit. 
Wees troost op onze wegen: 
nabijheid die beduidt 
dat wij geborgen leven, 
ontferming raakt ons aan. 
Uw trouw, met ons verweven, 
omringt ons in ’t bestaan. 

 

Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

*Zegen, die we beantwoorden met lied 416: 1 
*Orgelspel 
 
Als u wilt kunt u ook  een lichtje aansteken 
En, mocht u dat willen: er zijn ook mensen die eventueel een luisterend oor 
willen bieden. 
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Liturgie Ochtenddienst 
Eeuwigheidszondag 20 november 2022 
 
Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Wij danken voor hun leven, 
voor wie zij waren voor ons 
en voor de wereld. 
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. 
 
Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Hen te moeten missen is zwaar, 
onvervangbaar blijven zij, 
déze speciale mensen. 
Mens waren zij, te midden van ons. 
 
Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.   
Wij mogen hen geborgen weten 
in de eeuwige liefde van God, 
begin en einde, dragende grond, 

  God die de tranen droogt en leven geeft. 
 

Thema: Waar het Licht 
(door) breekt,…… 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag gebruiken wij de witte kleden op de kansel en op de tafel,  
als teken van de weg van nieuw leven 
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*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
*We zingen staande: Psalm 56: 3 
*Votum en Groet, allen:  

Inleiding op de dienst 
Een kring vormen wij samen 
Staand in Gods licht in de nacht 
Welkom heet Ik je tranen 
Welkom heet Ik je lach 

Foto:  Marjan Adams 
 
*Kyriëgebed 
*Glorialied  Lied 1010: 1 en 3 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed  
*Kindermoment: & zingen 

Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht.  

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 
*Eerste schriftlezing : Psalm 56  
*We zingen:  Ik zal er zijn 
*Tweede schriftlezing : Openbaringen 21: 1-7 
*We zingen:  lied 657: 2 en 4 
 
*Overdenking    
 
 
*We luisteren naar het lied: 
 De mensen die we missen, door Anke, Sipke en Wilco 
(Voor de tekst zie achterzijde liturgie) 

De kinderen komen terug en brengen hun “ tranen ” mee  
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Gedachtenis van de overledenen uit onze gemeente 

De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen. 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ’t einde van het jaar. 
 
De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze 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 mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 
 
tekst: Hanna Lam 

Wij gedenken en ontsteken een kaars voor 
Jacoba Bos-Pater 3 februari 2022 
Johannes Petrus (Johan) Silvis 22 maart 2022 
Hendrik (Henk) Hofstra  25 maart 2022 

en 
Fokjen Aafke (Fokje) Hofstra-Stobbe 11 juni 2022 
Wil Buesink-Janssen 15 april 2022 
Hendrina (Rina) Versteeg-Vedder  3 juli 2022 
Adriana Boudewina (Adrie) van der Kraan-Broekhuizen  20 augustus 2022 
Maria Sophia (Rie)  Versteeg- Foppen 1 oktober 2022 
Geertruida Neeltje (Gerrie) Vreugdenhil- Plaisier 11 oktober 2022 

 
(Telkens bij het noemen en aansteken 

van een kaars vioolmuziek ) 
 
 
 
 
Aansluitend 
  

Voor wie wij ook zelf dragen in ons hart, die wij nooit vergeten, 
en voor degenen die in het afgelopen jaar, waar ook ter wereld, slachtoffer zijn 
geworden van zinloos geweld, oorlog, honger of natuurgeweld. 


