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Gedachteniszondag 3 november 2019
Kievietkerk te Wassenaar

Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Orgel en piano: Anneke Jansen
Klarinet: Anja van Dooren

In deze dienst gedenken we hen uit ons midden die in het afgelopen
jaar zijn overleden. We vieren deze gedachteniszondag op de eerste
zondag van november. Deze datum ligt dicht bij ‘Allerzielen’ (2
november). Daardoor sluit het gedenken van de overledenen op deze
zondag aan bij een wereldwijd en kerkenbreed gebruik van gedenken
van de overledenen.

Orgelspel
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Welkom
Bemoediging en groet:
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
v: Genade zij u en vrede
van God onze Vader,
en van Jezus Christus, onze Heer
door de Heilige Geest.
g: Amen
Zingen: lied 723
[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan]
Gebed van de zondag
Muziek: Romance van K. Czerny
Schriftlezing: Jozua 3: 14 – 4: 7
Zingen: lied 350: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing: Matteüs 14: 22-34
Verkondiging
Muziek: Pavane pour une infante défunte van M. Ravel

DIENST DER GEDACHTENIS
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Zingen lied 730 (couplet 2 en 3 herdicht door Barbara de Beaufort)
1

Heer, herinner u de namen
van hen, die gestorven zijn
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hen toebereid.

2

Heer, ons ontoereikend spreken
zocht naar woorden in de nacht.
Tot de morgen aan zou breken
hield ons hart bij hen de wacht.
Heer, wij geven in uw hoede
wie ons zo ontvallen zijn,
dat uw liefde keert ten goede
alle onmacht, alle pijn.
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Heer, hoe teder de gebaren
waarmee gij ons troost en leidt.
Geen begrijpen, geen verklaren
van uw toegenegenheid.
Ga met ons de stille wegen
zit met ons aan tafel aan,
en verenig in uw zegen
ons met wie zijn voorgegaan.

Inleiding
HET NOEMEN VAN DE NAMEN
Zingen (staande): lied 760
Voorbede - Stil gebed - Onze Vader
Inzameling van de gaven
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voor het Hospice, Wassenaar
voor de Kerk
voor het schilderwerk.
Tijdens de collecte luisteren we naar Adagio van H.J. Baermann
Zingen (staande): Lied 753: 1, 2, 3 en 6
Zegen
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In het afgelopen jaar gingen van ons heen:
14 november 2018

Wilhelmina Henriëtte Johanna Verbeek Bron –
Verdoes Kleijn

28 november 2018

Johan Paul Wilhelmus van Beek

9 december 2018

Cornelis Alexander Steenbergh

22 januari 2019

Jacobus Eije Andriessen

6 februari 2019

Roelof Boverhof

10 mei 2019

Christiaan van Welsenes

20 mei 2019

Helena Verboon- van der Kooij

6 juni 2019

Pieter Quist

9 augustus 2019

Agatha Petronella Poot-Kwakkelstein

17 september 2019

Feytje Afina Drijver

3 oktober 2019

Willem Thomas Jaap Nico Pieter Bakker
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Mededelingen:
•

U bent van harte uitgenodigd de gedachteniskaars van wie u
dierbaar is na deze dienst met u mee te nemen.

•

Donderdag 7 november, 20.00 uur: Kentering en keerpunt: over
transformatie in turbulente tijden. Koorruïnelezing door Peter
Idenburg, Dorpskerk, Plein 3 te Wassenaar

•

Zondag 10 november 2019, 10.00 uur zal in de Kievietkerk
voorgaan ds. J.J. van Es (Zandeweer)

•

Zondag 10 november 2019 is er in de Dorpskerk, 10.00 uur, een
Kidschurchdienst voor kinderen van de basisschool, hun ouders en
iedereen die wil komen. Voorganger ds. Jilles de Klerk

•

Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00
uur. Ingang onder de toren
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