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Muziek klinkt
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Zingen: ‘Waar de nacht’: 1 en 3 allen, 2 cantorij, refrein allen
1.Waar de nacht de mensen houdt omvangen,
willen wij ons keren naar het licht
dat door God in Christus is ontstoken,
Morgenster die ons de dag bericht.
Refr: Want dit licht is sterker dan het duister,
waaruit ooit de dag werd opgericht.
Waar de schaduw nog alom heersen
keren wij de ogen naar het licht.
2.Valt het lijden van de hulpelozen
als een schaduw zwaar op onze weg,
laten wij het kruis van Christus dragen
waarin ons de dag is aangezegd. (refr)
3.Laten wij ook nu een kaars ontsteken
als een teken dat de dood weerspreekt,
als een licht voor wie de hoop verloren,
als een licht waarbij de strijd verbleekt. (refr)
Dienst van de intrede
Bemoediging, groet en drempelgebed
Kyriegebed: Lied 1005: cantorij coupletten, refrein allen
1.Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
schijn in de donk’re nacht.
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Refr. Christus ons licht,
schijn door ons heen
schijn door het duister.
Christus ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. (refr)
3.Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst. (refr)
4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd. (refr)
5.Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. (refr)
Glorialied: ‘Als de hemel vol gezang is’
1.Als de hemel vol gezang is,
U de glorie zingt,
snarenspel nooit onderbroken
rond uw troon weerklinkt,
wordt U alle eer gegeven
omdat leven U ontspringt
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2.Gaf Gij ook niet zelf de adem
die U loven moet?
Laat het lied op aarde klinken
als de hemel doet:
een gebed dat U wil danken,
wil verklanken: God is goed!
3.Hier beneden klinkt ons loflied;
maak het tot uw troon!
Adem in ons lied het weten
dat Gij bij ons woont.
Opdat hart en ziel veelvuldig
U, God, huldigt, eer betoont!
4.Want U komt alleen de eer toe,
alle heerlijkheid!
Aan U, Schepper God en Vader,
blijft ons lied gewijd;
om de Zoon U alle glorie,
door de Geest, in eeuwigheid!
Dienst van het woord
Gebed van deze zondag
Ruimte voor de kinderen en lied
Lezing: Psalm 90
901Een gebed van Mozes, de godsman.
Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
2Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
3U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
4Duizend jaar zijn in uw ogen
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als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.
5U vaagt ons weg als slaap
in de morgen, als opschietend gras
6dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en ’s avonds verwelkt en verdort.
7Wij komen om door uw toorn,
door uw woede bezwijken wij.
8U hebt onze zonden vóór u geleid,
onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat.
9Al onze dagen gaan heen door uw woede,
wij beëindigen onze jaren in een zucht.
10Zeventig jaar duren onze dagen,
of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.
11Wie kent de kracht van uw toorn,
wie vreest oprecht uw woede?
12Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
13Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?
Ontferm u over uw dienaren.
14Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.
15Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.
16Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.
17Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
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Zingen: lied 90A: 1, 3, 5 en 6 allen, 2 en 4 cantorij
1.O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
2.De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.
3.Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!
4.En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.
5.De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
6.O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!
Uitleg en verkondiging
Muziek van Schindler’s List
Kinderen komen terug
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Dienst van de gedachtenis
Uitleg schikking
Inleiding
Cantorij zingt: ‘Als jouw naam klinkt’
1.Als jouw naam klinkt zie ik even
hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.
2. Als jouw naam klinkt
stroomt er water uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.
3. Nu jouw naam klinkt komt tot leven
hoe jij mij hebt meegemaakt,
mee-geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.
4. Nu jouw naam klinkt wacht ik onder
onze levens eens een hand
ook al voelt nu alles zonder
God brengt ons weer in verband.
Noemen van namen
28-12-2017 Thomas Dungunnes Bommeljé
12-02-2018 Tannetje Wijkhuijs-Sinke
05-03-2018 Adrie Geschiere

72 jaar
86 jaar
85 jaar
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Cantorij zingt:
Christus ons licht,
schijn door ons heen
schijn door het duister.
Christus ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
11-03-2018 Cornelia Meijer
17-03-2018 Willem Meijer
11-05-2018 Jan Koene

87 jaar
79 jaar
86 jaar

Cantorij zingt:
Christus ons licht,
schijn door ons heen
schijn door het duister.
Christus ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
20-05-2018 Lein Matthijsse
31-05-2018 Laurens Jakobsen
07-07-2018 Pieter Maljaars

78 jaar
84 jaar
79 jaar

Cantorij zingt:
Christus ons licht,
schijn door ons heen
schijn door het duister.
Christus ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
02-09-2018 Johannes Gerardus Rotte
12-09-2018 Adriaan Brasser

81 jaar
65 jaar
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Cantorij zingt:
Christus ons licht,
schijn door ons heen
schijn door het duister.
Christus ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
Aansteken 12e kaars
Cantorij zingt:
Christus ons licht,
schijn door ons heen
schijn door het duister.
Christus ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
Aansteken gedachteniskaarsjes door gemeenteleden, met
muziek van orgel en fluit
Gebed
Gedicht en lied ‘Zevenmaal’ door Trijntje Oosterhuis
Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën gaan zeven maal om met z'n tweeën te staan
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Dienst van het antwoord
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid. Amen.
Inzameling van de gaven
Zingen: ‘Ga maar gerust’
1.Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
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.
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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.
Zending en zegen

A-

men ,

a-

men ,

a -

men .

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en na te
praten.
De familieleden van de gemeenteleden die herdacht zijn kunnen
de kaars en de steen ophalen en mee naar huis nemen.
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Zondagsbrief 25 november 2018
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen
1 t/m 8.
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de
fam. S. Koets, Schuitvlotstraat 30, Biggekerke.
* Volgende week zondag is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk in
Biggekerke met als voorganger ds. Nicolette Vlaming.
Kledingbank Zeeland (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)
Toelichting: Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit
organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet
meer kunnen betalen. Er wordt gestreefd om volwassenen en
kinderen te voorzien van moderne, nieuwe of zo goed als nieuwe
kleiding. Sinds de opening in juni 2012 zijn meer dan 9.000 klanten
ontvangen, waarvan ong. de helft kinderen zijn onder de 18 jaar. Dit
houdt in dat er al meer dan 9.355 kledingpakketten zijn uitgedeeld.
De Kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde werk
van ongeveer zeventig vrijwilligers.
* Collecte:

* Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert:
“In gesprek met“ Na een geslaagde eerste ”In gesprek met” in het
“Klokuus”’ bent u maandag 26 november a.s. welkom in de
Wegwijzer aan het Willebrordusplein. Wilt U mee eten? De maaltijd
begint om 18 00 uur. Vooraf aanmelden wordt zeer op prijs gesteld,
zodat we weten wie deze avond mee eet. De gespreksavond begint
20 uur. Opgave bij Jos: cka@pknbm.nl of tel. 552952/mobiel
0648350211. Meer info in het CKA boekje.
* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden
aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch tel. 850682 of tel. 06-22950204.
* Voor pastoraat kunt contact opnemen met ds. Nicolette Vlaming, tel.
769126 of via predikant@pknbm.nl. Woensdag is haar vaste vrije dag.
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet:
www.kerkdienstgemist.nl
* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl

