
 

 

Gedachteniszondag, Zondag 6 november 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Truus Janssen 

Lector: Cocky van Hell 

Organist/pianist: Martin van Heerde 

Thema: Nu is er nog wind, regen en kou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de dienst is er gelegenheid om een kaars 

aan te steken. 

 

MUZIEK 

 

CANTORIJ: 731 

 

MUZIEK 

 

CANTORIJ: O lux beata (Lied 237) 

 

MUZIEK 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: 82 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand 

aan heel de schepping begon! 

  

v: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

GEDICHT 

 

Gelukkig dat 

Het licht bestaat 

En dat het met 

Me doet en praat 

En dat ik weet 

Dat ik er vandaan 

Kom, van het licht 

Of hoe dat heet. Hans Andreus 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 
GLORIALIED: Aan U, Vader, alle glorie – 
cantorij: 1; allen: 2, 3. 
 
1. Aan U, Vader, alle glorie 
om het lichten van uw trouw, 
die met vrede uit den hoge 
onze aarde nieuwe bedauwt. 
U de ere, U de glorie, 
zon die ons in leven houdt. 
 
2. Om de Zoon U alle glorie, 
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
Ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie, 
woord op onze tong gelegd. 
 
3. Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie 
Adem die in mensen leeft. 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

INLEIDING op het thema en de lezingen 

 

1e LEZING: Openbaring 7: 1-4, 9-17 

 
1Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van 

de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de 

aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een 



 

 

wind over land of op zee of door de bomen zou 

waaien. 2Ik zag in het oosten een andere engel 

opstijgen, die het zegel van de levende God had. De 

vier engelen die de opdracht hadden gekregen om 

schade toe te brengen aan het land en de zee riep 

hij met luide stem toe: 3‘Laat het land en de zee en 

ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het 

zegel van onze God op het voorhoofd van zijn 

dienaren aanbrengen.’4Toen hoorde ik het aantal 

van hen die het zegel droegen: 

honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit 

elke stam van Israël. 

 
9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die 

niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van 

elke stam en taal. In het wit gekleed en met 

palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en 

voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van 

onze God, die op de troon zit, en van het lam!’ 11Alle 

engelen stonden om de troon en de oudsten en de 

vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de 

troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! 

Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en 

kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. 

Amen.’13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn 

dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14Ik 

antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: 

‘Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben 

doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met 

het bloed van het lam. 15Daarom staan ze voor Gods 

troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem 

te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen 

wonen. 16Dan zullen ze geen honger meer lijden en 

geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte 

hen niet bevangen. 17Want het lam midden voor de 

troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van 

het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun 

ogen wissen.’ 

 

ZINGEN: 162 – cantorij: 1, 3, 5; allen: 2, 4, 6. 

 

2e LEZING: Matteüs 25: 31-33, 37-40 

 
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door 

luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij 

plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen 

alle volken voor Hem worden samengebracht en zal 

Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder 

de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal 

Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 

 
37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: 

“Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U 

te eten gegeven, of dorstig en U te drinken 

gegeven? 38Wanneer hebben wij U als vreemdeling 

gezien en opgenomen, U naakt gezien en 

gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat U ziek 

was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe 

gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik 

verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 

een van de geringsten van mijn broeders of 

zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” 

 

ZINGEN: 769: 1, 2, 5. 

 

OVERDENKING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: 199 – cantorij & allen 

 

DE DIENST VAN GEDENKEN 

 

Inleidende woorden 

 

GEDICHT 

 

In ons hart leven mensen 

die daar steeds blijven wonen. 

Wij horen hun woorden 

als zij er niet meer zijn. 

 

In ons hart wonen mensen 

die ons leven nog delen. 

Wij vormen onze beelden 

nu zij niet meer zijn. 

 

In ons hart leven mensen 

die daar steeds zullen wonen 

tot de tijd is gekomen 

dat wij niet meer zijn. 

 

Heer, herinner U hun namen … 

 

LIED: In uw handen – cantorij 

 

 
 

- De namen  

 

LIED: In uw handen – canon: 1. cantorij,  

2. allen 

 

- De namen 

 

LIED: Moge jou vergezellen – cantorij  



 

 

 

 
 

- De namen 

 

LIED: Moge jou vergezellen – allen  

 

DE DIENST VAN BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: 753 allen: 1, 2, 5, 6; cantorij: 4. 

 

UITZENDING  

 

ZEGENLIED: cantorij: 1; allen: 2, 5. 

 

2. Wind en adem, geest en leven 

vol beweging, storm en vuur, 

moge ons bezieling geven, 

in de winter koud en guur 

dat wij doorgaan onze wegen, 

dat wij voortgaan dag en uur. 

 

5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 

vriend, vriendin, vergeet mij niet, 

zal ik jou opnieuw begroeten, 

met mijn ogen met mijn lied. 

Mag in ons zijn hand behoeden 

God die lief is en ons ziet. 

 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

MUZIEK 

 

Na de dienst is er voor iedere familie van iemand 

die vandaag herdacht is een hartkaarsje als 

herinnering. Bij het uitgaan kunnen deze kaarsjes 

voor in de kerk worden opgehaald. 

 

Verder: na de dienst is ieder van harte 

uitgenodigd om koffie/thee of fris te blijven 

drinken. Ook de achterzaal is beschikbaar om met 

iets meer rust te zitten en na te praten. 

 

 

COLLECTE: 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita

le-collecte.html: 

 

1. Diaconie, CNAP (Chr. Noodfonds A’doorn) 

Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor 

Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit 

fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende 

Apeldoornse kerken samen. Het doel is om 

mensen financieel te ondersteunen voor wie geen 

andere voorzieningen beschikbaar zijn. Met uw 

bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in 

geldnood beter helpen. 

2. Goede Herderkerk 

3. Kerk in Actie/Zending Zambia – Goede 

predikanten opleiden in Zambia 

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. 

Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. 

Met de groei van de kerken neemt de vraag naar 

goede predikanten toe, vooral op het platteland. 

Op de theologische universiteit krijgen de 

studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar 

omdat op het platteland van Zambia extreme 

armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze 

de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en 

kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de 

dorpsgemeenschappen. Naast Zambiaanse 

docenten geven ook twee Nederlandse docenten 

daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de 

predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html


 

 

verhuizen soms met hun hele gezin naar het 

universiteitsterrein. Voor €2.450,- krijgt een 

theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en 

huisvesting. Namens christenen in Zambia: bedankt 

voor uw bijdrage daaraan! 

 

 

 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemengroet gaat met felicitaties naar mevr. 

Roelofs-van Loenen, Gijsbrechtgaarde, vanwege 

haar 90ste verjaardag en naar mevr. van Beek-

Kluin, Tienwoningenweg, vanwege haar 80ste 

verjaardag. Bij het meeleefbord in de hal kunt zich 

melden om de bloemen weg te brengen en u uw 

naam op de kaart schrijven die met de 

bloemengroet wordt bezorgd. 

 

DE NAMEN: 

Dhr. Krijn van der Greft, 78 jaar 

Mevr. Geertje Catharina Marianne (Gerda) Meijers, 73 jaar 

Mevr. Johanna Wilhelmina Everdina (Wilma) Hofman-Klopman, 72 jaar 

Mevr. Johanna (Annie) Scholten-Dobbenberg, 84 jaar 

Mevr. Hendrika Hermina Hogenkamp,  87 jaar 

Dhr. Johan Kleiboer, 82 jaar 

Dhr. Jan Evert Buitenhuis,  88 jaar 

Dhr. Klaas Klomp,  89 jaar 

Mevr. Heintje Bos-Nijhof, 90 jaar 

Mevr. Maria van der Wees-Halma, 78 jaar 

Dhr. Cornelis (Cees) Nikkels,  81 jaar 

Mevr. Lammerdina Oosterkamp,  61 jaar 

Dhr. Gerrit Jan van Putten, 86 jaar 

Dhr. ds. Jacob (Jaap) Zijp, 94 jaar 

Mevr. Grietje Bolsenbroek-de Beer,  84 jaar 

Mevr. Dinie Broekhuijsen-Voerman, 92 jaar 

Mevr. Catharina Maria Cornelia (Maria) van Essen-Koopman,  95 jaar 

Mevr. Lena (Leny) Krüger-Monster, 88 jaar 

Mevr. Johanna Everdina Hoegen-Jochems, 86 jaar 

Mevr. Maria Cornelia Johanna Rijnders-Robbertsen, 90 jaar 

Dhr. Johannes (Joop) Pestoor, 92 jaar 

Mevr. Maria Elisabeth Petronella (Bep) van Brummen-van Kooten, 96 jaar 


