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7-11-2021 - Gedachtenisdienst in de Goede Herderkerk, Apeldoorn 
Voorganger: ds. Annelies Jans 

Ouderling: Jan van Hell  
  Uitvaartdiakenen: Adilia Bekking en Corina Besteman 
   Diakenen aan tafel: Siny Dijkens en Jeanette Oosting 

Muziek: Gery Versteegt, Martin van Heerde en cantorij o.l.v. Irma Koch 
Online meevieren via: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn  

 

AAN ALLES VOORAF: LICHT  
 
Voorafgaand aan de viering, vanaf 9.30 uur, steekt 
ieder een kaars aan, thuis en in de kerkzaal. Zo tillen 
we onze overleden dierbaren aan het licht.  
 
In het schijnsel van de kaarsen, op de tafel, liggen 
herfstbladeren. Daarop geschreven staan de 
namen van onze overleden dierbaren.  

We zijn stil, en luisteren* naar: LIED: 598  
 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.  

 

*Omwille van de veiligheid zingen we (behalve het 
slotlied) niet. De cantorij houdt de lofzang gaande. 

 

 
 
10.00 uur. De dienst begint. Wij zeggen samen: 
 
v.   Als alles duister is,  
      ontsteek dan een lichtend vuur  
      dat nooit meer dooft.  
a.   Als alles duister is,  
      ontsteek dan een lichtend vuur  
      dat nooit meer dooft.  
 
 
OPENEN 
 
We gaan staan  
 
en zijn een moment stil       
 
om ons te openen voor het Mysterie 
 
 
 

BEGINWOORDEN  
 
v. Wij allen vallen.  
    Deze hand zal vallen. 
    En kijk je om je heen: alles ontvalt ons. 
 
a. Maar Één is er  
    die dit vallen  
    oneindig teder  
    in zijn handen opvangt. 
     
    Moge het zo zijn.           

     we gaan zitten 
 
INLEIDING voor jong en ouder 
 
 
LIED: 299f         kyrië en gloria-hymne      
 
Heer, ontferm u,                      
Christus, ontferm u,       
Heer, ontferm u over ons. 
 
Tegen het donker laten wij zingen, 
meer dan een leven lang, grenzeloos groot, 
heeft Hij hart voor mensen! 
 
Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 
Glorie aan God alleen hoog in de hemel 
en hier allerwegen, hier waar wij wonen 
vrede voor mensen al zijn beminden –  
Zijn oog rust op hen. 
 
Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 
Laat onze adem U loven en zingen, 
machtige God, U ons leven een lied! 
Zegenen wij U al onze dagen, 
dragen uw naam als een vuur met ons mee. 
Machtige God, Gij licht zienderogen! 
 
Machtige God, Gij Zoon en geliefde, 
hoor naar ons roepen, vragen om vrede; 
draag van ons weg alle dood zelfgekozen, 
draag van ons weg heel de wereld van schuld. 
 
Gij zijt de enige, Gij onze Heer! 
Gij toch de eerste, weg voor ons uit! 
Onder uw vleugels vinden wij leven, 
komen op adem, het duister voorbij. 
Machtige God, Gij, Zoon en Geliefde, 
krachtige Geest, alle glorie aan U! 
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HOREN 
 
 
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 
 
 
LEZING: Psalm 103, 1-17                Naardense Bijbel 
 
d.  1Zegen, mijn ziel, de Ene,  
     heel mijn binnenste 
     zijn heilige naam! 
a.  2Zegen, mijn ziel, de Ene,  
     en vergeet nooit  
     al wat hij volbrengt! - 
d.  3die vergevend is voor al je onrecht,  
     die genezend is voor al je ziekten; 
a.  4die verlost uit de groeve je leven,  
     die je omkranst 
     met vriendschap en ontferming; 
d.  5die verzadigt met het goede je verlangen,  
     nieuw wordt als de arend je jeugd. 
a.  6Doende met gerechtigheden is de Ene,  
     en met rechten voor alle verdrukten. 
d.  7Kennen deed hij zijn wegen aan Mozes,  
     aan Israëls zonen zijn handelen. 
a.  8De Ene is ontfermend en genadig,  
     lankmoedig, overvloedig in vriendschap. 
d.  9Niet voor immer duurt zijn geding,  
     niet voor eeuwig blijft hij wrokken. 
a.  10Niet naar onze zonden 
     heeft hij aan ons gedaan,  
d.  niet naar onze ongerechtigheden 
     over ons voltrokken. 
a.  11Nee, zo hoog als de hemel 
     boven de aarde  
     is heldhaftig zijn vriendschap 
     over wie hem vrezen; 
d.  12zo ver als zonsopgang is 
     van waar daalt de avond,  
     doet hij onze misstappen 
     ver van ons weg. 
a.  13Zoals een vader 
     zich ontfermt over kinderen,  
     ontfermt zich de Ene 
     over wie hem vrezen. 
d.  14Want hij, hij kent onze formering,  
     blijft indachtig dat wij stof zijn. 
a.  15Een mensje: als het gras zijn zijn dagen,  
     als de bloem op het veld, zo bloeit hij. 
d.  16Want een storm trekt over hem heen 
     en hij is weg,  
     de plaats waar hij stond 
     kent hem niet terug. 
a.  17Maar de vriendschap van de Ene 
     is van eeuwig tot eeuwig 
     over wie hem vrezen. 
 
 
 
MUZIEK: Psalm 103 
 
 
 
 

GEDICHT: ‘Herfst’                Rainer Maria Rilke 

 
De bladeren vallen, vallen als van ver, 
als welkten in de hemel verre tuinen; 
ze vallen met ontkennende gebaren. 
 
En in de nachten valt de zware aarde 
uit alle sterren in de eenzaamheid. 
 
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen. 
En kijk je naar de andere: het is in alle. 
 
Maar Één is er. Hij vangt dit vallen 
oneindig teder in zijn handen op.  
 
MEDITATIE                     met: ‘Autumn Leaves’ 
 
The falling leaves drift by the window,        Nat King  

the autumn leaves of red and gold.     Cole 

I see your lips, the summer kisses, 
the sun-burned hands I used to hold. 
 
Since you went away, the days grow long 
and soon, I'll hear old winter's song. 
But I miss you most of all, my darling 
when autumn leaves start to fall. (2x) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar Één is er 
die dit vallen 
oneindig teder  
in zijn handen  
opvangt  

 
GEDICHT: ‘Een meisje’         Toon Tellegen 

 
Ze wacht. 
Nee, denkt ze, ik wacht niet, 
ik dans. 
 
Ze danst, 
ze danst met lange, ranke passen, 
langzaam en aandachtig, 
ze houdt haar ogen dicht, 
 
ze danst door deuren en door ramen 
en door lange lankmoedige dagen –  
hout, glas en uren vallen in splinters  
rond haar neer –  
 
en telkens als ze niet meer kan 
en bijna, bijna valt, denkt ze: ik?  
ik val niet, ik dans. 
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LIED: 916              
 

1Je kunt niet dieper vallen 
dan in Gods eigen hand, 
waarmee Hij ons barmhartig  
omvat aan alle kant. 
 
2Eens komen alle paden 
van lot en schuld, van dood, 
bijeen in zijn genade, 
voorbij aan alle nood. 
 
3Door God zijn wij omgeven  
zoals wij hier bestaan. 
In Hem zullen wij leven 
en tot zijn feest ingaan. 
 
 
GEDENKEN           we gaan staan 
 
De namen van onze liefsten – ons ontvallen in het 
afgelopen kerkelijk jaar, of in een verder verleden –  
we schreven ze op herfstbladeren.  
We lieten ze los. Maar oneindig teder zijn ze 
opgevangen in Gods hand.  
 
LIED: ‘Langzaam zie ik hen gaan’ 
 
Langzaam zie ik hen gaan 
die ik nog bij mij had, 
de bocht om van het pad. 
Wat gouddoorschenen stof, 
dan wordt het in de hof 
nog stiller dan voorheen. 
De liefsten - één voor één. 
 
De namen klinken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIED: ‘Moge jou vergezellen’ 
 
Moge jou vergezellen,  
al het goede dat je gedaan hebt.  
Moge het met je meegaan  
in het onbekende.  
Moge jij binnengaan in het licht,  
wijd land dat ons is toegezegd.  
Moge jij binnengaan  
in het goed, wijd land dat ons is toegezegd.  
Moge jou vergezellen  
al het goede dat je gedaan hebt.  
Moge het met je meegaan  
in het onbekende.  

        we gaan zitten 

DELEN 
    
GEBEDEN   met: ‘Onze Vader’ 
 
a. 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 

 
VREDEGROET 
 
v. Vrede voor jou! 
a. Vrede voor jou!  
 
En terwijl de cantorij ‘Vrede voor jou’ zingt,  
wensen wij elkaar, met een hand op ons hart:  
sjalom, vrede van Christus. 
 
GEBED  AAN TAFEL  
 
WOORDEN BIJ BROOD EN WIJN 
 
v. In de nacht voor Hij stierf, nam Jezus voor zijn 
    vrienden een brood, brak het, en zei: 
a. ‘Neem en eet.  
    Mijn lichaam: voor jullie gegeven.’ 
v. Daarna nam Hij de beker en zei: 
a. ‘Neem en deel.  
    Deze beker: mijn bloed, een nieuw verbond.  
v. Zo deelden zij toen, en delen wij nu,  
    dit sacrament van hoop,  
    sacrament van vallen en opstaan,  
    van einde en nieuw begin, 
    en zeggen wij, bij brood en wijn: 
a. ‘Wij nemen hier allen van,  
    verbonden met de mensen van vandaag  
    én de mensen van voorbij, 
    verbonden met Hem, Mens-van-toekomst: 
    Jezus Christus, de Levende.’  
 
LIED: ‘Sacrament van hoop’ 
 
Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
Zend uw licht en uw trouw,  
doe mij gaan op uw weg. 
Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt. 
Jezus uw gerechte indachtig  
delen wij dit brood en deze beker, 
sacrament van hoop,  
dat niets onmogelijk is bij u 
en zingen om een nieuwe aarde. 
Doe mij gaan op uw weg. 
Zend uw licht en uw trouw. 
Zoudt Gij ooit mij beschamen?  
Amen, kome wat komt. 
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LIED: 747, 1, 6-8                     we gaan staan 
 
1Eens komt de grote zomer            allen zingen 
waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 
 
6Dan breekt muziek van snaren         cantorij 
aan alle kanten uit, 
een niet te evenaren, 
een goddelijk geluid. 
De engelen omringen 
met heiligen tesaam 
de troon van God en zingen 
de glorie van het Lam.  
 
7Dan zijn wij aangezeten         cantorij 
in Gods verheven zaal, 
en zullen met Hem eten 
het eeuwig avondmaal. 
Dan schenkt de boom des levens 
ons vrucht in overvloed, 
en van de stroom des levens 
drinken wij daar met God. 
 
8Dan zal het loflied schallen               allen zingen 
rondom de gouden troon, 
dan heffen wij daar allen 
met grote vreugde aan: 
lof zij en eer en sterkte 
de Vader en de Zoon, 
de Geest om al zijn(/haar) werken 
zij lof van nu voortaan. 
 
NODIGING EN ZEGEN 
                             
                             allen zingen: Amen, amen, amen 
 
BROOD EN WIJN             sacrament van hoop 
                   in kerkzaal en huiskamer 
 
 

Instructie voor hen in de kerk 
We gaan weer even zitten. 

Na een seintje van een medewerker komen we, 
mét mondkapje, in beweging 

en delen we voorin de kerkzaal 
brood en wijn/druivensap. 

De diakenen reiken het ons (coronaproof) aan. 
Na een stop bij de collecteschalen lopen we naar 

buiten, richting ontmoeting (op 1,5 meter), 
bij een kop koffie, thee of limonade. 

Koffieuitgiftepunten in de hal én in de achterzaal. 
 
 
 
 
 
 
 

MUZIEK 
 

 
COLLECTE 
 
Je kunt je bijdrage geven via de app Appostel, 
middels deze link: 
 
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita le-
collecte .html 
 
of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen. 
 
1. Diaconie - Vrolijkheid in Asielzoekerscentra 
Één op de drie vluchtelingen die naar Nederland 
komt is jonger dan achttien jaar. Ze hebben 
indringende ervaringen met geweld en 
onderdrukking achter de rug en ook hier is hun 
bestaan nog jarenlang onzeker. De Nationale 
Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid realiseert 
daarom samen met vele anderen meer dan 
honderd kunstprojecten in bijna dertig 
asielzoekerscentra. Dans, theater, media en kunst 
helpen om hun verhalen vorm te geven en zo 
talenten te ontdekken en ontwikkelen. 
2. Goede Herderkerk 
3. Kerk in Actie - Sterke vrouwen in Guatemala 
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te 
maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een 
vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk 
in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet 
stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een 
theologische opleiding waarna ze actief kunnen 
worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun 
zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt 
de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp 
nodig hebben na huiselijk geweld. 
 
BLOEMENGROET 
 
De kerkbloemen gaan deze week – beide bossen 
met een hartelijke felicitatie en groet van ons allen 
– naar: mw. Pluim-Lieftink en naar mw. Kamphorst-
Veer. 
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