
Orde van dienst 
 

waarin opgenomen 
de gedachtenis van de gestorvenen 

van de Protestantse gemeente te Uithuizermeeden 

 
Zondag 22 november 2020 om 9.30 uur  

in Het Anker in Uithuizermeeden 
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Diakenen: Ria Ausema-Ravensbergen, Stijnie Smit-Steiginga 
Koster:  Trea Westerloo 
Lector:  Ria Spijk-Dam 
Organist/pianist:  Ties Molenhuis 
Ouderlingen: Tine Brontsema-Elema, Janke Kooi-de Winter,  

Janny Westerdijk-Bouwsema 
Voorganger: Ds. Peter Israël 
Zang:  Elly Dijksterhuis-Zandt, Bonnie Hoekstra,  

Anno Wagenaar 
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Voor de dienst 
 
Lied: LB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen (video) 
 
Orgelspel: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig   
Partita 2 en 3 van Georg Böhm (1661-1733) 
  
Voorbereiding 
 
Welkom 
 
Lied: LB 275:1,2,3,5 
 

 
 

 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan, 
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
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Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 

allen gaan, zo mogelijk, staan 

 
Bemoediging en groet 
 
V Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
A die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A en nooit loslaat wat zijn hand in liefde begon. 
 
V De vrede van Christus is met u en jullie allen. 
A Zijn vrede is met u. Amen. 
 

allen gaan zitten 

 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied: LB 801:1,2,3,4,5 
 

Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet van pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 



 5 

Liederen zingend vol vertrouwen 
tot zij in het eeuwig licht 
in elk ander mens aanschouwen 
’t lichten van Gods aangezicht. 
 
Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerklinkt overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 
In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 
 
Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 

Horen naar het Woord 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing: Genesis 28:10-19 
 
Lied: LB 139 d 
 

Heel het duister is vol van luister door uw licht, 
de nacht is als de dag net zo helder. 

 
Overdenking 
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Lied: LB 904:1,4,5 
 

Beveel gerust uw wegen, 
al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoed’ en zegen 
van Hem, die ’t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 

 

Wel kan zijn hulp vertragen, 
en 't schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 
alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 
dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 
voorgoed heeft afgewend. 
 
Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
 

Geborgen in de liefde van de Eeuwige 
 
Inleidend woord 
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Lied: Die ons in ‘t hart geschreven staan 
 

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? 
 
Nooit wordt de droefheid bodemloos: 
God houdt zijn handen open 
en heel ons leven, doods en broos, 
draagt Hij door vrees en hopen. 
Herinnert Hij zich niet hun naam 
als wachters op de morgen? 
Die in de nacht zijn voorgegaan 
zijn in zijn trouw geborgen. 
 
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 verkeerd in zien, 
geloven wordt tot weten. 
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Het noemen van de namen 
 
Als de drie onderstaande namen allen zijn genoemd 
mogen de nabestaanden naar voren komen 
 
27-10-2019 Roelfien Pieterman-Kruizenga 
27-10-2019 Tjaard de Haan 
11-11-2019 Gezina Vink-Hoek 
 
Pianospel: muziek van J.S. Bach 
 
Na het noemen van de volgende drie namen mogen de 
nabestaanden naar voren komen 
 
29-11-2019 Elizabeth Veldman-de Weerdt 
24-12-2019 Klaaske Steiginga-Tolsma 
25-01-2020 André Schutter 
 
Pianospel: muziek van J.S. Bach 
 
Na het noemen van de volgende drie namen mogen de 
nabestaanden naar voren komen 
 
02-03-2020 Kornelis Scholtens 
05-03-2020  Anne Elibertus Viet 
07-03-2020 Harm Hoeksema 
 
Pianospel: muziek van J.S. Bach 
 
Na het noemen van de volgende drie namen mogen de 
nabestaanden naar voren komen 
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11-04-2020 Anthonie den Hartogh 
07-06-2020 Henderik van der Ploeg 
26-7-2020  Fester Bene Oosterhuis 
 
Pianospel: muziek van J.S. Bach 
 
Na het noemen van de volgende drie namen mogen de 
nabestaanden naar voren komen 
 
01-08-2020  Jan Kooi 
06-08-2020 Pieter de Boer 
31-08-2020 Aaltje Jonker-van Zanten 
 
Pianospel: muziek van J.S. Bach 
 
Na het noemen van de volgende twee namen mogen de 
nabestaanden naar voren komen 
 
10-09-2020 Roelf Simon de Weerdt 
10-10-2020 Anna Margaretha Huisman-Bolman 
 
Pianospel: muziek van J.S. Bach 
 
Ontsteken we een kaars 
voor wie bij ons hoorden, 
maar hier niet bij name genoemd worden. 
 
Ontsteken we een kaars  
voor allen die omgekomen zijn  
in de dwaasheid van deze wereld.  
Wij gedenken allen die zijn gestorven  
aan de hongerdood, aan geweld,  
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aan mensvernietigende oorlogen,  
aan natuurrampen en ziekten,  
aan het coronavirus. 
In verbondenheid met hen allen  
steken wij een kaars aan. 
En zijn we stil… 
 
In onze harten en in onze gedachten  
zijn nog vele andere namen en gezichten.  
Mensen van wie we kort of langer geleden  
afscheid moesten nemen,  
en die nog elke dag gemist worden.  
Namen misschien die zelden of nooit meer  
genoemd worden,  
gezichten die bijna niemand zich nog herinnert.  
We weten ons verbonden  
met de mensen die gestorven zijn 
en met allen, die iemand aan de dood verloren hebben,  
dichtbij of ver weg.  
Gedenken doet ieder op zijn of haar wijze,  
maar met elkaar delen we een deel van ons verleden  
en onze hoop voor de toekomst.  
 
Wie dat wil mag nu naar voren komen 
en een lichtje ontsteken. 
 
Lied: LB 598 herhalend gezongen 
 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. (2x) 
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Gebeden en gaven 
 

Berichten van overlijden, afgesloten met LB 913:1 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Op weg 
 

Slotlied: LB 416:1,2,3,4 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

allen gaan staan 
 

Zegen beantwoord met gesproken ‘Amen’ 
 

Orgelspel: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig  
Partita 5 van Georg Böhm 
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Na afloop van de dienst kunnen door de nabestaanden 
de kaars en de roos worden meegenomen. 

 
Indien u dit wenst is er de mogelijkheid om na de dienst 

de naam van uw dierbare te schrijven op de rol in de 
gedachtenishoek. 

Zo blijven hun namen voor ons bewaard en voor hen die 
na ons komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom tot ons 
als de morgen. 
Ga over ons op 

als het licht. 
Zegen ons met uw 

aangezicht. 
 

Sytze de Vries 


