
 

 

LITURGIE MORGENDIENST 22 november 2020 Welkomkerk - Zuidland 

Herdenking van de overledenen 

 

Voorgangers:  Mevr. Anneke Klavers-Bras 

              Ds. Jan Schep 

 

Organist:  Michiel de Leeuw van Weenen 

Zang:   Bas, Silvia en Anneke 

 

---------------------------------------------------- 

Welkom en korte mededelingen   (door Anneke) 

 

Aanvangslied: NLB 1005: 1, 2, 4 (Zoekend naar licht) 

 

Stil gebed - Bemoediging en Groet 

 

Klein Gloria 

 

Overlijdensafkondiging Mevr. J.H. Wolters-Breederland 

 

Gebed om Gods ontferming en om de leiding van de Heilige Geest 

 

Zingen: NLB 792: 1 (Kom God en schrijf uw eigen naam) 

 

BLITZ 

Lantarentje aansteken 

Aandacht voor de Witte Stenen 

 

Wij zingen als kinderlied: ‘Ik wil even bij U komen ... 
 
Ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte 
weg van iedereen 
U kent mijn gedachten 
mijn zorgen groot en klein 
maar het mooiste is dat ik 
bij U mezelf mag zijn 
 
U bent mijn vriend 
U laat mij nooit alleen 
U bent mijn vriend 
slaat uw armen om mij heen 
Iedere dag van mijn leven 
op de weg die ik zal gaan 
kan ik op U vertrouwen 
U zult altijd naast mij staan 
 
Ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte 



 

 

weg van iedereen 
ik kniel aan uw voeten 
met eerbied en ontzag 
en vol dankbaarheid omdat 
ik bij U komen mag 
 
U bent mijn vriend 
U laat mij nooit alleen 
U bent mijn vriend 
slaat uw armen om mij heen 
Iedere dag van mijn leven 
op de weg die ik zal gaan 
kan ik op U vertrouwen 
U zult altijd naast mij staan   (2x) 
 
Kan ik op U vertrouwen 
U zult altijd naast mij staan    

 

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 35 - 43 

 

Wij zingen: NLB 91a: 1, 3 (Wie in de schaduw Gods mag wonen) 

 

Verkondiging  

 

Zingen: NLB 608 (De steppe zal bloeien) 

 

HERDENKING   (overdracht aan Jan) 

 

Inleidende woorden 

 

Wij luisteren naar ‘Veilig in Jezus’ armen’  - instrumentaal door Michiel 

 

Zingen: Heer, herinner U de namen (tekst: Kees van der Zwaard, melodie: NLB 730) 

 

Heer, herinner U de namen, 

ieder die gestorven is. 

Zie ons aan zoals wij kwamen 

uit de diepte, het verlies 

van de mensen, die wij dragen 

op de lippen, in ons hart, 

die wij missen sinds de dagen, 

dat de dood ons huis verwart. 

 

 

Heer, U weet hoe vaak wij deelden 

van ons dagelijkse brood, 

hoe wij vochten, hoe wij speelden 

ongehinderd door de dood. 

Ooit bent U met ons begonnen 

aan een ware levensreis. 

Langs de wegen van verlangen. 



 

 

gaan wij biddend: breng ons thuis. 

 

God, gedenk de vele aardse 

tranen van verdriet en zorg, 

vang ze op, Heer, en bewaar ze 

in uw kruik van troost en borg; 

en ontvang de levensparels, 

die wij koesteren als een schat, 

wil hen in uw Rijk aanvaarden 

en gebruiken voor uw stad. 

 

Wij gedenken nu diegenen uit onze gemeente, die in het afgelopen jaar overleden zijn. Hun 

namen worden voor Gods aangezicht genoemd en een kaars wordt ter nagedachtenis 

aangestoken met het licht van de Paaskaars. 

 

Jan de Hoog 

Lijntje Maria de Vos 

Geertrui van Meggelen-Romijn 

Rienk Wiersma 

Abraham Velgersdijk 

Johanna Maria Pieternella Maris-Lagerwerf 

Pietertje Zevenbergen-van der Wagt 

Pieter van Noort 

Jannetje Bevaart-van Sintmaartensdijk 

Jacoba van Gent-de Bruin 

Johannes Corstiaan Prins 

Maria de Hoog-van der Steen 

Cornelia Vaandrager-Swemle 

Geertruida Jacoba van Gijzen 

Benjamin Jan Bosgieter 

Gilles Quak 

Cornelia Romijn-van Meggelen 

Willem Weeda 

Jan Cornelis Overgaauw 

Cornelia Rijnberk 

Ingetje Krijgsman-van Sintmaartensdijk 

Neeltje Herrewijnen-Kraaijenbrink 

Antje Eiletta Douma-Huijser 

Nelia Lena Adriana Lugtenburg-Touw 

Lambertus Kraaijenbrink 

Pieter Corstiaan Hoogvliet 

Johanna Hendrika Wolters-Breederland 

 

Zingen: ‘Als alles duister is’ NLB 598  



 

 

 
 

Een kaars steken wij aan 
in gedachtenis aan hen die in dit afgelopen jaar 
overleden aan het corona-virus 

 
... en een laatste kaars steken wij aan    
    in nagedachtenis aan allen,  

    van wie wij op dit moment de naam in stilte noemen 

    van hen die ons zo lief waren en die ons zijn voorgegaan 

 

Zingen:  ELB 413: 1 en 3 ‘Lichtstad met uw paarlen poorten... 

 

Dankgebed en voorbeden 

 (vooraf de Pastorale mededelingen) 

 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 

 

Zingen: NLB 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

 

Zegen (gesproken Amen)     

 


