
Orde van dienst voor de viering
van zondag 21 november 2021

in de Bethelkerk
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

voorganger   : ds. Guus A.V. Fröberg
pastor Annabell de Jong

organist   : Edwin Vooijs
cantorij o.l.v. Niec Saarloos

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Voorafgaande aan de dienst tot ongeveer tien voor tien  is er voor allen die 
dit wensen gelegenheid om een lichtje ter gedachtenis aan te steken.

Liturgische schikking bij de woorden 

Bij het gedicht ‘Afscheid nemen’ van D. Bonhoeffer

Orgelspel :  ‘Sarabande con Variazioni’: 
‘Heer, herinner U de namen – E. Vooijs

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom
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We gaan staan. 

Wij zingen met de cantorij : ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’
tekst Sytze de Vries; melodie LEWIS FOLK MELODY
Allen couplet 1 en 3 ; cantorij couplet 2

2.
Stilte vraagt om ons vertrouwen,
koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt,
kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimte in ons denken,
schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons moed waar wij te klein zijn,
geeft geloven doel en zin.

3.
Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaar verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimte voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!

Bemoediging :

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer
gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : die trouw is tot in eeuwigheid
gemeente : die niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet:
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Voorganger : De Heer zij met u
gemeente : ook met u zij de Heer.

(hierna gaan we zitten)

Wij zingen met de cantorij ‘Gods kinderen op aarde’   759
Cantorij zingt couplet 1 ; allen couplet 2

2.
Zij slapen en ontwaken
als in een ogenblik.
God zal hen wakker maken,
Hij waakt voor hun geluk.
Zo worden zij veranderd
tot heerlijkheid en eer.
Zij geven zich uit handen
en leven in den Heer.

Kyriëgebed eindigend met de woorden 
“zo bidden wij: ”

We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons!
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Glorialied ‘Wij zingen God ter ere’ 786
Cantorij couplet 1 en 2 ; allen 3 en 4 

2.
Al krimpen mijn gedachten
en raak ik woorden kwijt,
verlies ik taal en tijd,
uw woord is levenskrachtig.
Er zijn herinneringen,
uw hartslag in mijn oor,
als ik uw klanken hoor
en psalmen mee kan zingen.

3.
O Christus, man van smarten,
herhaal in ons gemis
dat er verwachting is.
Wij hopen zo van harte
eens recht van lijf en leden
te lopen in uw licht.
Met jeugd en vergezicht
zult Gij ons nieuw bekleden.

4.
In geven en ontvangen 
is ons de Heer nabij.
Van hand tot hand geeft Hij 
de zorg die wij verlangen.
Nu loven wij U, 
Here die onze handen vult
met lijden en geduld; 
Gij brengt uw werk tot ere.

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag
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Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Psalm 139 : 1-18 

De cantorij zingt: 
‘La ténèbre n’est point ténèbre’ , ‘Heel het duister’   139D
La ténèbre n'est point ténèbre devant toi:
la nuit comme le jour est lumière.

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

Lezing: Johannes 8 : 12- 14a.

Wij zingen met de cantorij ‘Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt’ 951
Cantorij couplet 1, allen couplet 2 en 3.

2.
Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert,
dat onze diepste duisternis trotseert,
waak over mij, wanneer de dood mij wenkt,
spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.

3.
Liefelijk licht, brand als een stille wacht,
want in Uw stralen vind ik nog mijn kracht,
doof dan niet uit maar wees mijn laatste licht,
glans van Gods onomwonden aangezicht.

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen met de cantorij 'Heer, raak mij met uw adem'  695
Cantorij couplet 1 en 3 ; allen couplet 2, 4 en 5

2.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5.
Heer, raak ons aan met uw Adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw Licht!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Dienst van het gedenken

Inleiding

Afscheid nemen
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering.

Is verwijlen 
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde.

Afscheid nemen
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen
al wat waard is 
niet te vergeten…
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Is moeizaam 
de draden losmaken
en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.

Dietrich Bonhoeffer juni 1944 (1906 - 1945)

Het noemen van de namen van de overledenen
en het aansteken van de lichten:

Wij gedenken:
geboren op overleden op

Jan Mosterd 01-10-1936 11-11-2020
Maria Pleijte-Groeneveld 19-04-1925 30-11-2020
Balendina Kwakkelstein- van Wieringen 04-12-1934 09-12-2020
Arie Teerds 05-07-1937 18-12-2020
Geertruida Francisca de Koning-Kouwenhoven 07-07-1924 11-01-2021
Cornelis van Toor 16-07-1923 03-02-2021
Eduard Willem Hendrik Klaassen 15-04-1934 06-02-2021
Jan Jansen 31-07-1927 21-02-2021
Jacoba Cornelia Penning-Blokdijk 21-12-1947 16-03-2021
Dirk Boer 20-08-1929 23-03-2021
Jan Jongeling 18-07-1943 25-03-2021
Cornelis van Toledo 13-12-1922 11-04-2021
Hendrika Kwakkelstein-Boer 22-04-1944 11-04-2021

De cantorij zingt : ‘Als alles duister is’ 598

Het noemen van de namen van de overledenen en het aansteken van de lichten: 
Wij gedenken:

geboren op overleden op
Gauke Wietse de Vries 14-06-1937 16-05-2021
Ferdinand Nikolaas Kal 05-06-1945 22-05-2021
Gerda Clarina Koevoet-van der Molen 27-06-1948 16-06-2021
Trijntje Zonneveld-Vellekoop 12-08-1934 18-06-2021
Roelof Eigenraam 02-01-1933 27-06-2021
Anneke Vat 27-10-1946 15-07-2021
Leuntje Maria Lok-Meerman 21-02-1927 15-08-2021
Pleuny Korpershoek-van der Zee 09-02-1928 27-08-2021
Gerda Teerds-Borsboom 09-04-1938 05-09-2021
Alida Johanna Maria Smaal-Werner 09-09-1924 07-09-2021
Hendrik Pruijt 09-01-1930 25-09-2021
Bastiaan Guis 17-05-1945 29-09-2021
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De cantorij zingt : ‘Als alles duister is’ 598

We steken één kaars aan voor hen die door familie of op een andere manier met 
onze wijkgemeente verbonden zijn en noemen hun namen: 
Deze kaars brandt ook voor degenen die hier niet genoemd zijn, maar een ieder van 
ons persoonlijk in zijn of haar hart draagt. Voor kinderen gewenst/geliefd, maar niet 
geboren.
En ook voor degenen die in het afgelopen jaar, waar ook ter wereld slachtoffer zijn 
geworden van zinloos geweld, oorlog, honger of natuurgeweld en aan corona overleden. 

Wij zingen met de cantorij ; Vergeet niet hoe wij heten’ 731
Cantorij couplet 1 en 2 ; allen couplet 3. 
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2.
Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot u, want in uw heden
bewaart gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
gij zult ze blijven spreken
tot die Dag aan zal breken
waarop het wachten is.

3.
Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

De dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden, telkens afgesloten met:

Voorganger : Dat bidden wij in uw Naam.
Allen : Heer hoor ons.

Stil gebed

‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen

We zingen  ‘Ga maar gerust’
Nederlandse tekst van Sytze de Vries vrij naar een bekende Engelse hymne ‘Be still my 
soul’ met de melodie Finlandia van Jean Sibelius (1865-1957).
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2.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)

Zending en zegen

Allen: gezongen ‘amen’

Orgelspel: ‘Improvisatie over Wie maar de goede God laat zorgen’.
(In Memoriam J. Vooijs)

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Toerusting en pastoraat Protestantse gemeente te Vlaardingen

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en

koffie, thee of limonade te drinken. 

MEDEDELINGEN

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

Wijkkas (koffie, drukwerk): NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost 
steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen.

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven op 
het mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 
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Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer? 
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162: cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg, redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 22 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 24 november
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zondag 28 november
Dienst 10.00 uur
Taizégebed 19.00 uur

Taizéviering
28 november

Zondag 28 november  is er weer een Taizégebed in de Bethelkerk. Jaap en Joke van 
Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, samen met een aantal zangers (m/v)
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. Bij 
het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ’‘Heel het duister is vol van luister door
uw licht’.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
 
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Aanvang om 19.00 uur 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren. (ook via Kerkomroep en 
YouTube (Bethelkerk Vlaardingen).

Iedereen is in principe welkom, maar er zijn wel regels in verband met de covid, zie voor
de actuele informatie de website van de kerk.

Namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl.
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Hemels Filmfestival

Met vertegenwoordigers van de 4 wijken en de Windwijzer hadden we het Hemels 
filmfestival georganiseerd.
Nu de besmettingscijfers van Covid zo oplopen en er nieuwe maatregelen zijn genomen 
hebben we besloten het festival uit te stellen.
Het zou de bedoeling zijn geweest na iedere film een gesprek met elkaar te hebben 
onder het genot van een hapje en drankje. Wij vinden dat we dat nu niet kunnen doen. 
Ook de bioscopen serveren na 20 uur niets meer.
We hebben elkaar de vraag gesteld of het een noodzakelijke activiteit is, ons antwoord is
nee.
We dragen ook een verantwoordelijkheid richting de maatschappij.
We hopen over een tijdje het plan weer op te pakken.

Annabell en Marianne
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