Orde van dienst
voor de gedachtenisdienst van
zondag 20 november 2022
Bethelkerk Vlaardingen

Breng jij mij weg tot aan de brug?
Voorgangers
Orgel
m.m.v.

: pastor Annabell de Jong &
ds. Yvonne Schoonhoven
: Guus Korpershoek
: de cantorij o.l.v. Niec Saarloos

Iedereen kan vandaag vóór of na de dienst een lichtje
aansteken voorin de kerk.
1

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Wij zingen staande lied 23c: 1 en 2 (allen), 3 (cantorij)

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
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Bemoediging
V.:

Onze hulp is in de Naam van de Heer

g.:
V.:
g.:

die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer

Wij zingen lied 23c: 4 (cantorij), 5 (allen)
4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.
(hierna gaan we zitten)

Welkom
Kyriëgebed, eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen:
Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
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We noemen de namen van onze overleden
gemeenteleden:
Cornelia van der Knoop-Bagchus
Abraham Gerrit Johannes van Klaveren
Dirk Paulus Penning
Arie Hoogendam
Rudolf Johannes Gerardus Anderson
Maria Johanna Chevalking-Lewis
Gerardus Cornelis Eugène Delfos
Wilhelmina Jacoba van Duijvenbooden
Alida Adriaantje Rietdijk
Adriana Pieternella Hoogerwerf-Dijkshoorn

geboren op
02-04-1938
05-06-1945
22-04-1947
10-06-1932
12-05-1945
07-11-1928
04-11-1956
15-09-1960
22-04-1922
09-08-1928

overleden op
24-11-2021
29-11-2021
30-11-2021
28-12-2021
10-02-2022
12-02-2022
05-03-2022
10-03-2022
25-03-2022
08-04-2022

We zingen lied 598: Als alles duister is (3x)

We noemen de namen van onze overleden
gemeenteleden:

geboren op
Willem de Ligt
06-02-1933
Jan de Blois
18-05-1938
Cornelis Willem Jan van der Windt
23-05-1955
Pieter Dirk As
21-06-1933
Adriaan Baauw
23-06-1933
Elisabeth Vink-van Vliet
12-06-1935
Levie Philip
12-12-1932
Djieuwragen Moti
19-11-1936
Willemina van der Wagt-Westerbrink
04-10-1922
Pleuntje Cornelia van Vliet-van der Houwen 25-02-1944
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overleden op
11-06-2022
27-06-2022
28-06-2022
07-07-2022
15-08-2022
28-08-2022
17-09-2022
18-09-2022
07-10-2022
02-11-2022

Gedicht: “De Brug” (Toine Lacet), gelezen door Ym de Rover
We noemen de namen van andere overleden dierbaren:
geboren op
25-07-1932
06-02-1999
27-01-1929
31-12-1952

Jan van Eijk
Niels van Rooijen
Annigje Klazina Maat-Meerman
Adriaan Christoffel Mostert

overleden op
12-05-2022
13-08-2022
17-08-2022
08-10-2022

We steken een extra kaars aan voor allen die niet genoemd
zijn.
We zingen als gloria: Lied 982: 1 (cantorij), 2 en 3 (allen)
1. In de bloembol is de krokus
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
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3. In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Romeinen 8: 18-25
Wij zingen lied 753: 1 (allen), 2 (cantorij), 3 (allen),
4 (cantorij), 5 en 6 (allen)

2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ‘t beloofde land
zag over de Jordaan.
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4. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ‘t land zien van ons hart,
dat ‘t hemels licht bescheen.
6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Uitleg en verkondiging
De cantorij zingt: “Bridge over troubled water”
Vertaling
Als je vermoeid bent en je je klein voelt,
Als de tranen in je ogen staan, zal ik ze allemaal drogen;
Ik sta aan jou kant, oh, als er ruige tijden zijn
En je geen vrienden kunt vinden,
Als een brug over woelig water
Zal ik mij neerleggen,
Als een brug over woelig water
Zal ik mij neerleggen.
Als je uitgeput bent
En op straat staat,
Als de avond je zwaar valt,
Ik zal je troosten.
Ik zal jouw deel overnemen.
Als de duisternis valt,
En de pijn alom is,
Als een brug over woelig water
Zal ik mij neerleggen,
Als een brug over woelig water
Zal ik mij neerleggen.
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Zeil door, zilveren meisje,
Zeil voorbij.
Jou tijd is gekomen om te stralen.
Al je dromen zijn op weg uit te komen,
Zie hoe ze stralen.
Als je een vriend nodig hebt,
Ik vaar vlak achter je,
Als een brug over woelig water
Zal ik je geest tot rust brengen,
Als een brug over woelig water
Zal ik je geest tot rust brengen
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw naam
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.
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We zingen: Lied 731: 1 en 2 (cantorij), 3 (allen)
1. Vergeet niet hoe wij heten:
naar U zijn wij genoemd.
Zoudt Gij ons niet meer weten,
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig leven,
een ogenblik gegeven,
een paasdag die ons wenkt.
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.

10

11

Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Plaatselijke toerusting en pastoraat
We zingen staande als slotlied: “Behoed en bewaar Jij ons”
Cantorij
1. La paz del Senõr, la paz del Señor,
la paz del Resucitado,
la paz del Señor a ti, ya mi,
a todos al canzará!
Allen

cantorij
3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
12

)2x
)

allen
4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.

)2x
)

allen
5. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.

)2x
)

cantorij en allen
6. La paz del Señor, la paz del Señor,
la paz del Resucitado,
la paz del Señor a ti y a mi,
a todos alcanzará.

)2x
)

Vertaling:
De vrede van de Heer,
de vrede van de Opgestane,
die vrede zal jou en mij
en allen bereiken.

Zending
Zegen
***
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Mededelingen
Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nlVolg ons op twitter @BethelkerkVld en facebook
Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 663257
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

Boekenmarkt:
Iedere zaterdag en iedere maandag geopend
van 9:30 tot 12:00 uur. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Activiteitenoverzicht
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.
Maandag 21 november
Klussen rond en in de kerk
Dinsdag 22 november
Cantorij
Donderdag 24 november
Holy Shit
Zondag 27 november
Dienst

9.00 - 12:00 uur
20.15 – 22.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
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Troostkantine
Een ingrijpende verlieservaring, in welke vorm dan ook kleurt de
rest van ons leven.
Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor dan bent u van
harte welkom bij de Troostkantine.
Iedere tweede donderdag van de maand van 15.00 – 17.00 uur.
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