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Bij de dienst,
De voorganger van vandaag, gedachtenisdienst, is ds A.J. de Hoop. De Cantorij
onder leiding van Dirk Zwart zal aan deze dienstmeewerken.
De voorgangers in de dienst op zondag 27 november, 1e advent, zijn dhr. J. Vreman
en ds. A.J. de Hoop in de RK kerk.
De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar
naar mw. Klein Kranenberg, Hukkersdijk 1 en naar Mw. Mini Bretveld-Uenk,
Boskapelweg 3
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Collectes

Joke Cornelissen
Jan Schippers
Dirk Zwart
Froukje van Eerde
Jan Zemmelink
Hans van Rheenen
Psalm 56
De 1e collecte is voor PKN Pastoraat
2e is voor de Kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting 1e collecte, Pastoraat, omzien naar mensen binnen en buiten de
kerk
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp
die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het
leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook
voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een
luisterend oor en een begrijpend woord.
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk
materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar
ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het
gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken
in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures,
gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met
suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van
“20 november”. Uw gift voor de Kerk kunt u overmaken naar
NL50RABO0356700747
Kerst voor ouderen
Hierbij nodigen wij u uit voor de kerst voor ouderen morgen op 14 december a.s. om
10.00 uur in de Sprankel.
Samen met de diaconie willen we u graag een kerstochtend aanbieden.
Ds. Anneke de Hoop zal ons meenemen op weg naar kerst.
Rond 12.30 gaan we samen eten. We hopen op een fijne morgen.
Geeft u zich wel even op bij onderstaande telefoonnummers:
Gerdien Stam. : 0612196563
Janke Meeske : 0573 460939
Gerrie van der Horst 0573 452394.

Rouwgroep
Er zijn nog enkele plaatsen in de Rouwgroep die het Dorpshuis en de Kerk
samen organiseren. Het gaat om 17/11, 1/12, 15/12, 5/1, 9/1, 6
donderdagen van 10 tot 12 uur in het Dorpshuis locatie bibliotheek.
Folders voor in de kerk, inlichtingen bij Christine Scholten
0573-491494. Welkom!
Parel oorbel gevonden.
Vorige week zondag is er in de Dorpskerk een oorbel gevonden. Het is een pareltje,
alleen de steker, dus zonder het klemmetje dat achter het oor de oorbel op zijn plaats
houdt. Als u zich bij de koster meldt komt het allemaal goed.
Vrijdag 25 november filmavond “Reservation Road”
Op een warme nazomeravond worden de levens van twee gezinnen volledig op z’n
kop gezet. Advocaat Dwight rijdt laat op de avond per ongeluk de zoon van Ethan
aan. Het jongetje overlijdt ter plekke. Dwight beseft niet wat hij heeft gedaan en rijdt
door….. Het leven van de ouders van het slachtoffer is in één klap veranderd.
OP ZOEK NAAR JOU?!
Bij het organiseren van activiteiten voor Oekraïense kinderen is de gemeente
Berkelland op zoek naar 6 (vaste) vrijwilligers. Dit is voor een kindvriendelijkeruimte in de Sporthal in Borculo, naast de opvanglocatie. Zowel Gemeente
Berkelland als UNICEF willen graag dat deze kinderen zo veel mogelijk kind kunnen
zijn en in een veilige kindvriendelijke ruimte kunnen spelen onder begeleiding van 2
a 3 getrainde vrijwilligers.
Voor meer informatie zie de bijlage van de mail of neem een formulier mee uit de
kerk.
Kerstpakkettenactie
“Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me wijsheid om te
accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me inzicht om het verschil tussen beide
te zien.”
Deze wijze woorden van Franciscus van Assisi zijn nog steeds actueel. Met kleine
dingen kunnen we bijdragen aan een betere wereld. Denk aan het milieu door bv.
afvalscheiding, consuminderen en energiebesparing. Denk ook aan het delen van
welvaart bv. door voedsel te verstrekken aan de voedselbank of mensen in uw eigen
kring.
Soms lijkt het een druppel op een gloeiende plaat, maar laat u zich daardoor
ontmoedigen?
De vrijwilligers van de jaarlijkse Kerstpakettenactie vindt het nog steeds erg
belangrijk om de mensen die het financieel moeilijk hebben in de gemeente
Berkelland, met een Kerstpakket te laten weten dat er aan hen gedacht wordt.
Om dit te realiseren is geld nodig. De kosten zijn begroot op € 22.000,-.
Help ons helpen en steun de Kerstactie 2022 met een bijdrage op
IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland.
Wij geloven dat de Kerstactie meer is als een druppel op een gloeiende plaat.
Meer informatie kunt u vinden op www.kerstactieberkelland.nl

Orde van dienst voor zondag 20 november 2022

Gedachtenisdienst
Orgelspel
DIENST VAN VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Morgenlied: Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon (Lied 220)
Cantorij: vers 1, allen: vers 2-4

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die ons bij name kent
A: EN ONZE HARTEN DOORGRONDT
v: die trouw is tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGON
Drempelgebed
v: Wij die U nooit hebben gezien,A: ZIE ONS HIER STAAN.
v: Wij die van U hebben gehoord,A: HOOR GIJ ONS AAN.
v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,A: WEES ONZE HULP,
v: en dat Gij alles hebt gemaakt,A: MAAK ALLES NIEUW,
v: en dat Gij ons bij name kent,A: LEER ONS U KENNEN,
v: die Bron van leven wordt genoemd,A: DOE ONS WEER LEVEN,
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,A: WEES HIER AANWEZIG. AMEN
Zingen: Wij zoeken hier uw aangezicht (lied 281)
Inleiding op de dienst
DIENST VAN HET WOORD
Groet
v: De Eeuwige zij met u
a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE
Gezongen gebed om het licht van Gods Geest: Lied 1005 Cantorij: vers 1, allen: vers 2 en 5
Lezing: Psalm 56
Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld,
Doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?
Zingen: U komt de lof toe (lied 339a)
Gedicht ‘De gestorvene’

Ida Gerhardt, uit: de Slechtvalk, 1966

Meditatie
Zingen: Een venster door de tijd (mel. Gezang 713, t. A. Bronswijk)
Breng ons de pijn te boven, verlos ons van de nacht.
Leer ons in licht geloven, dat op de morgen wacht.
Al leven wij ten dode, gebonden aan de tijd,
wees ons het woord, de bode de taal van eeuwigheid.
Leer ons die taal te spreken, als weerwoord op verdriet,
als leven af moet breken, het oog slechts leegte ziet.
Als wij vervuld van zwijgen het pad van raadsels gaan,
wees dan de God van leven, die ons te na wil staan.
Ga met ons mee langs wegen van afscheid en gemis,
kom onze tranen tegen voor wat verloren is.
Wij sterven hier ten leven, als zaad voor eeuwigheid.
Wil ons uw uitzicht geven: een venster door de tijd.
DIENST VAN DE GEDACHTENIS
WIJ GEDENKEN…
Hier bij de doopvont, de plaats waar onze namen eens voluit werden genoemd
herinneren wij ons onze dierbaren die ons ontvallen zijn door de dood.
v: Levende God, die ons gedenkt en ook onze geliefden,
met wie wij ons leven deelden
en met wie wij ons blijvend verbonden weten, U roepen wij aan:
G: HOOR ONS GEBED
v:
...............
Vanuit ons gemis roepen wij om Uw nabijheid
laat U vinden als wij U zoeken
G: DIE ONS GEDENKT EN VAN GEEN MENSENKIND DE NAAM VERGEET:
HECHT DAN UW HART AAN WIE WIJ U HIER NOEMEN.
HOOR ONS GEBED EN WEES ONS NABIJ. AMEN
We willen in liefde en eerbied gedenken hen die gestorven zijn
we noemen hun namen en voor elk van hen ontsteken we een kaars aan de Paaskaars
omdat we er op mogen vertrouwen dat zij in Gods licht zijn
Zingen: Wij noemen U de namen (ZZZ 79)
Wij noemen U de namen van hen met wie wij samen het leven mochten gaan.
Nu zij ons zijn ontvallen, lijkt leven te versmallen tot koud en eenzaam voortbestaan.
2 O Eeuwige, laat merken wat liefde kan bewerken hier in vertrouwde kring.
Laat niet ons hart verkillen, maar ons verdriet verstillen tot dierbare herinnering.
Wij noemen de namen en ontsteken het licht…
Zingen: Bewaar in uw liefde

Pianospel
Wij noemen de namen en ontsteken het licht…
Zingen: Bewaar in uw liefde
Cantorij: ‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’ (lied 920)
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, hebt boven ’t nameloze mij uitgetild,
laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.
Wij noemen de namen en ontsteken het licht…
Zingen:

Bewaar in uw liefde

Zingen: ‘Die ons in’t hart geschreven staan’ (t.Sytze de Vries, m. Dirk Zwart)
Cantorij; vers 1 en 2, allen: vers 3
1 Die ons in ’t hart geschreven staan, die onze dagen deelden
maar in de dood zijn voorgegaan, zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren, van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood hun naam nog overnachten?
2 Nooit wordt de droefheid bodemloos: God houdt zijn handen open
en heel ons leven, doods en broos, draagt Hij door vrees en hope.
Herinnert Hij zich niet hun naam als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan zijn in Zijn trouw geborgen.
3 De naam waarmee zij zijn genoemd staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft die naam bewaard, naar Hem mogen zij heten,
totdat de droom verkeert in zien, geloven wordt tot weten.
Wij noemen de namen en ontsteken het licht…
In een moment van stilte ontsteken wij een kaars
voor degenen, die het afgelopen jaar omgekomen zijn
door oorlog en geweld. Wij gedenken hen…
Zingen: Bewaar in uw liefde
Cantorij: "Als er geen mensenogen meer zijn"
(t:Martin de Geus, m:Dirk Zwart)
Als er geen mensenogen meer zijn om je te volgen over de grens,
weet dan dat God je overal ziet, niemand ontgaat Hem, geen enkel mens.
Als er geen mensenhanden meer zijn om je te strelen over je wang,
zoek dan de hand van God in jouw nacht, Hij zal je leiden, wees maar niet bang.
Rust in genade, steunend op armen die mensen dragen, hart tegen hart.
Geef je maar over, God zal je hoeden, Hij is het die je twijfels ontwart.
Als er geen mensenarmen meer zijn om je te troosten in je verdriet,
zie dan vooruit dat God je omhelst, Hij vangt je op en minacht je niet.
Ga dan in vrede, Gods hand en ogen laten niet los wie biddend volhardt.
Rust in genade, steunend op armen die mensen dragen, hart tegen hart.

We nodigen een ieder uit die in een dienst als deze opnieuw herinnerd wordt aan
een geliefde, een ouder, een dierbaar kind, een broer of een zus, een vriend of vriendin
een mens van wie we hebben gehouden, om naar voren te komen en zelf een kaarsje aan
te steken
*ondertussen klinkt er pianospel*
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden
Inzameling van de gaven
1e rondgang: pastoraat
2e rondgang: voor het werk in en om de kerk
Slotlied: Het zal misschien nog eeuwen duren
(Lied voor Eeuwigheidszondag / Voleindingszondagen) (t: Martin de Geus; m: Dirk Zwart)
1 Het zal misschien nog eeuwen duren dat weet geen mens vooruit
maar komen zal de dag, de ure, dat God zijn rijk ontsluit.
Dan zal de aarde openbloeien in ongekende pracht,
van vrede, licht en liefde gloeien voor eeuwig thuisgebracht.
2. Het leven blijft zijn raadsels houden, zijn onrust en gemis,
maar laten wij voor ogen houden dat God steeds met ons is.
Hij gaat ons voor door dichte deuren, door zeeën die hij splijt;
hij is de hoop in het gebeuren, de hand die ons bevrijdt.
3. God riep de wereld ooit ten leven, hij roept ook ons vandaag;
de God van Pasen, van ons leven, is zelfs de dood de baas.
Zijn liefde geeft ons moed en krachten, hij neemt ons bij de hand,
doet ons een nieuw begin verwachten dat ons bestaan omspant.
4. Wij zullen opstaan, nieuw ontwaken en glanzen van geluk;
wij zullen elk van liefde blaken, aan alle leed ontrukt.
Hij doet ons dromen over morgen, bergt in ons hart een lach;
wij weten ons voorgoed geborgen, wij leven naar zijn Dag.
Zegen

