Zondag 22 november 2020
Gedachtenis van de gestorvenen

Samen online gedenken – in de kerk en thuis
Naar goede traditie noemen we op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar
de namen van hen die in het voorbije jaar gestorven zijn.
In de Ontmoetingskerk waren we daarbij gewoon om de stenen met daarop de
namen uit de gedachtenishoek naar het liturgisch centrum te dragen. Bij het
noemen van de naam legden we dan de bijbehorende steen met de naam op
de avondmaalstafel, naam voor naam, steen voor steen. Nabestaanden staken
vervolgens een kaars aan bij die steen.
Zó kunnen we dit jaar helaas niet samen gedenken. Daarom zijn de stenen
met de namen aan het eind van de viering van vorige week al naar het
liturgisch centrum gedragen, rondom de Paaskaars. In de voorbije week zijn
vervolgens deze stenen naar de nabestaanden gebracht, met bij elke steen
ook een kleine kaars. Tevens hebben we in de kerk, op de plaats van de
stenen, rondom de Paaskaars, kaarsen opgesteld. Voor elke steen een kaars.
Wanneer wij vandaag in de kerk de namen noemen, worden op deze manier
tegelijk twee kaarsen aangestoken. Eén kaars door nabestaanden thuis, bij de
steen. En één kaars in het midden van de kerk. Naam voor naam, steen voor
steen, kaars voor kaars.
Als alle namen zijn genoemd concentreren we ons op de witte steen. Deze
omvat al die namen die niet genoemd werden, maar die vandaag
onontkoombaar klinken in onze harten. Van harte wordt nu iedereen die
vandaag meeviert uitgenodigd om op dit moment zelf thuis een kaars ter
gedachtenis aan te steken.

De kerkdiensten van de Ontmoetingskerk zijn online te bekijken via
www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar Enschede -> Ontmoetingskerk).
Aanvang alle zondagen: 10.00 uur.
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WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS
Luiden van de klokken
De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit: Welkom in Gods huis!
Dan wordt het stil – in de kerk en thuis.
Uit de stilte klinkt een lied.
Dat ik je mis…
Je kust me, je sust me, omhelst me,
gerust me
Je vangt me
Verlangt me
Oneindig ontbangt me
Je roept me
Je hoort me
Je redt en verstoort me
Gelooft me
Berooft me
Verstikt en verdooft me
Je ademt en leeft me
Siddert en beeft me
Vertrouwt me
Beschouwt me als mens
En weerhoudt me
Van bozige dromen
Die op komen dagen
De eenzame vragen van eindig geluk
Met je krullen
Als nacht
Hoe je praat, hoe je lacht
Hoe je stem zo dichtbij als een engel
verzacht

In mijn dromen doorstromen,
Oneindige leegtes
Je remt me
Je temt me
Je roert en beweegt me
Ik mis je
Ik mis je
Ik grijp je, ik gris je
Ik wil je
Bespeel je,
Ik roer en beveel je
Om bij me te blijven
In donkere nachten
Niet meer te smachten naar jou
Laat me los
Ik moet nu alleen
En houdt me vast als het nodig is
In gedachten
Ik zoek je in…

Maaike Ouboter
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We gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
vg. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
vg. Goede God,
wij bidden en wij doen het goede,
wij werken aan uw koninkrijk.
A.
ZO WACHTEN WIJ OP U.
Gedachtenis van deze zondag
Openingslied
Gij die weet wat in mensen omgaat
Terwijl vorige week de stenen uit de gedachtenishoek naar het midden van de
kerk werden gedragen werd dit lied ook gezongen.
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tekst H. Oosterhuis
melodie T. Löwenthal

We gaan zitten
GEDENKEN
Inleidend woord
De namen
We noemen de namen van hen die in het voorbije jaar gestorven zijn;
de doopnaam – de naam die ooit klonk toen wij gedoopt werden, waarmee wij
ons gekend mogen weten bij God en de mensen.
Bij elke naam die we noemen ontsteken we een kaars – thuis bij de steen én in de
kerk rondom de Paaskaars.
De namen
Johannes Omvlee
Teunis van Putten
Johanna Gerda de Jong - ter Welle
Jannetje Maatje van Oosten
Harm Dijks
Bouwina Diewerke Smink - van der Molen
Ietje van Tilburg - Pietersma
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25-2-1932
19-11-1930
3-12-1935
3-1-1923
3-4-1934
13-4-1932
26-8-1937

21-11-2019
19-12-2019
20-12-2019
28-12-2019
7-1-2020
24-1-2020
12-2-2020

87
89
84
96
85
87
82

Christina Maria Rosendaal - van der Bend
Jantje Oving - Jager
Aaltje Wibbigje Jongsma - Arends
Jan Markerink
Johanna Gerridina Profijt
Alida Jantje Bresser - Cozijnsen
Gerrit Jan Snier
Johan Gerrit Bornebroek
Hendrik Weinreich
Hendrik Willem Stip
Dirk Feil
Myrthe Willemijn Kamerbeek
Antonie Rosman
Aaltje Hettinga - Averesch
Johanna Hendrika Robers
Henderika Geppina Snijder - Haan
Petra Anje van Beijeren Bergen en
Henegouwen - Baeten
Hilbert Oort
Niels Erik Visscher
Albert Reinhold Abbink
Klasche Friskus - Molenaar
Gerda de Jager - Gerards
Gerritje Westerink - Pijpers
Femmigje Norde - Nauta
Johanna Berendina Hassing - Hendrikse
Johan Schrap
Robert Jacobus van Delden
Janna van Duinen
Sipko ten Brug
Christina Anna Schut - Klein Poelhuis
Japke Hiemstra - Zijlstra
Henk Akse
Xanne Marijn Kamerbeek
Aaltje Schaart - Elbers
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29-12-1920
24-2-1934
23-2-1925
17-7-1952
16-12-1948
4-7-1923
15-7-1929
20-10-1933
21-8-1933
24-9-1932
17-2-1933
17-7-1998
20-7-1922
24-7-1922
4-12-1932
7-6-1938

19-2-2020
24-2-2020
11-3-2020
13-3-2020
16-3-2020
19-3-2020
22-3-2020
30-3-2020
6-4-2020
9-4-2020
22-4-2020
29-4-2020
10-5-2020
15-5-2020
20-5-2020
22-5-2020

99
85
95
67
71
96
90
86
86
87
87
21
97
97
87
81

26-9-1958
12-1-1932
2-4-1972
4-10-1926
1-5-1922
24-12-1936
21-1-1931
21-10-1925
31-1-1935
8-8-1938
20-3-1962
11-10-1925
18-3-1934
11-2-1944
8-4-1930
9-7-1941
17-7-1998
6-6-1923

25-5-2020
26-5-2020
31-5-2020
13-6-2020
28-6-2020
6-7-2020
15-7-2020
25-7-2020
7-8-2020
15-8-2020
18-8-2020
23-8-2020
3-9-2020
19-9-2020
27-9-2020
28-9-2020
22-10-2020
10-11-2020

61
88
48
93
98
83
89
94
85
82
58
94
86
76
90
79
22
97

Een witte steen…
In onze gedachten en in onze harten klinken vandaag ook andere namen
van hen die ons zijn voorgegaan. In het voorbije jaar, of misschien wel langer
geleden. Wat verder weg misschien, of heel dichtbij.
Vaak was er liefde, soms te veel pijn. Soms voldoening, een leven klaar, soms
was het leven nog zó onvolgroeid, gebroken in de knop - soms nog naamloos
haast, ongeboren, maar zo gewenst. Van al deze namen getuigt een lege
witte steen.
In de kerk steken we een laatste kaars aan. Ook thuis kan nu een kaars
worden aangestoken.
Stilte
Slotgebed

Vrienden die zijn overleden (LB 773 gezongen op 24-11-2019)

Vrienden die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede van uw ene naam.
Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden aan uw overzij.
Allen die zo, zonder adem biddende, zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen van uw vaste naam.
tekst Willem Barnard
melodie Willem Vogel
(bron Liedboek 733)
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LEZEN
Groet
v.
De HEER zij met u
G.
OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed van de zondag
Psalm

Psalm 90

8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
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Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
berijming Willem Johan van der Molen (1923-2002)
Jan Wit (1914-1980)
melodie Loys Bourgeois 1551
Lezing

Matteüs 24, 14-35 – voor grote en kleine mensen

Steeds mooier werden de verhalen van Jezus over ‘Gods nieuwe wereld’.
Steeds mooier, maar ook steeds spannender… erg spannend zelfs…
‘Gods nieuwe wereld komt er zeker aan’, zei Jezus tegen zijn leerlingen. ‘En
wat zullen overal in de wereld de mensen blij zijn, als de wereld is geworden
zoals God de wereld heeft bedacht.
Maar soms lijkt die nieuwe wereld zo ver weg! Dan denk je dat het er nooit
van zal komen.
Als er mensen om je heen dood gaan. Als mensen alleen maar ruzie maken.
Of zelfs oorlog…
Zo verschrikkelijk allemaal. Dan begrijp je er soms niets meer van. Van het
hele leven niet. Van de hele wereld niet.
Soms duurt het zo lang dat het allemaal gewoon niet klopt. Dat je het niet
weet hoe het verder moet. Dat niemand weet hoe het verder moet.
En pas dan op! Want altijd weer zijn er dan mensen die roepen:
doe maar wat ik zeg, dan komt het allemaal wel goed.
Maar trap er niet in.
Gods nieuwe wereld heeft tijd nodig.
Blijf daar aan denken – zelfs als voor je gevoel de sterren uit de hemel vallen
en alles op aarde staat te schudden.’
‘En als je het moeilijk vind om het vol te houden’, zegt Jezus, ‘kijk dan maar
eens goed naar een vijgenboom. In de winter is de boom helemaal droog en
dood. Maar ineens zie je het hout dan zacht worden. En uit dat zachte hout
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gaan prachtige bladeren groeien. Midden in de winter weet je dan dat de
zomer komt.
Blijf dáár aan denken. Dan kan je het volhouden.’
Lofprijzing

Woord dat ruimte schept (LB 330 – gezongen op 24-11-2019)

tekst Huub Oosterhuis
melodie Antoine Oomen

Preek
Stilte
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Lied

Dag der dagen (LB 775)

2

Dag van eindeloos erbarmen
en gerechtigheid aan armen
die aan recht zich zullen warmen

3

(vrouwen)
Dag van glorie voor verdrukten
en verheffing van wie bukten,
alle aan het stof ontrukten.

4

Dag van vinden van diegenen
die door grof geweld verdwenen,
om wie mensen nu nog wenen.

5

(mannen)
Dag van brood en herverdelen,
voedsel voor ontelbaar velen,
diepe wonden zullen helen.

6

Dag van zon en dag van vrede,
alle droefheid is verleden
in een onaantastbaar heden.

7

Dag van vreugde en verbazen
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om het zien van wat wij lazen:
Er was licht, het licht van Pasen.
tekst Niek Schuman
melodie Fokke de Vries

BINNEN EN BUITEN
Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven
Muziek tijdens de inzameling
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen
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VAN BINNEN NAAR BUITEN
We gaan staan
Lied

Gij zijt de zin van wat wij zijn (LB 760 – gezongen op 20-11-2016)
1 Voorzang, 2 Mannen, 3 en 4 Allen, 5 Vrouwen, 6 Allen

1 (vz.)

Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein
die water geeft
dat leven is voor al wat leeft.

2 (m.)

3 (al.)

Al dwalen we_ook ten dode af
tot over 't graf,
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.

4 (al.)

Wij keren allen tot U weer,
beminde Heer
en grote God.
Hoe liefelijk is dan ons lot.
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5 (vr.)

Als alles nieuw wordt voor ons oog,
de hemel hoog,
de aarde wijd
glanzen van onvergankelijkheid.

6 (al.)

Als in het vorstelijke licht
voor uw gezicht
wij blinkend staan
met witte waarheid aangedaan.
tekst Jan Willem Schulte Nordholt
melodie Jan van Biezen

John Rutter, The Lord bless you and keep you

Zegen

The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you, and be gracious unto you
The Lord lift up the light of His countenance upon you, and give you peace
Amen
Vertaling:
De HEER zegene en behoede u
De HEER doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De HEER verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede
Amen
Muziek
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Aan deze viering werkten mee: Margriet Braun (lector), Petra ten Brug (diaken), Marjolein Domen
(beeldpresentatie), Klaske Droogendijk (cornet), Henk Kwast (videoregistratie), Ruben Kwast
(videoregistratie), Tjarda Menger (ouderling), Dick van der Meulen (piano/orgel), Gerry Ophuis
(koster), Hanneke Siebert (voorganger), Jaco Zuurmond (voorganger)
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Gedachtenisstenen in de Ontmoetingskerk
Bij ieder overlijden in de kring van de Ontmoetingskerk wordt een kleine witte
steen beschreven met de doopnaam, geboorte- en sterfdatum van de
gestorvene. Op de zondagmorgen na het overlijden wordt deze steen door de
ouderling de kerkzaal binnengedragen en voorin op de zgn. ‘pastorale tafel’
(linker tafel) gelegd. In de kerkdienst, direct aansluitend aan het drempelgebed,
noemen we de naam van de gestorvene en schetsen we in een paar zinnen wie
hij of zij was voor de mensen om haar of hem heen. Na het Onze Vader, vlak
voor het slot van de dienst, wordt de steen van de ‘pastorale tafel’ naar de
‘gedachtenistafel’ gedragen, in de nis onder het orgel. Daar blijft de steen,
samen met de andere stenen, tot aan het einde van het kerkelijk jaar liggen. Op
deze tafel ligt ook het gedachtenisboek, waarin alle namen staan opgetekend die
zijn genoemd sinds de opening van onze kerk in 2015.
Aan het einde van het kerkelijk jaar, dat is de zondag voorafgaande aan de
Advent, noemen we nog één keer alle namen van hen die in het voorbije jaar
gestorven zijn. Daarbij dragen we alle stenen terug naar de tafels voorin de
kerkzaal. Bij de stenen worden dan ook kaarsen aangestoken, hetzij door
familieleden, hetzij door leden van de uitvaartgroep. Na afloop van deze viering
kunnen nabestaanden de steen van hun gestorven dierbare mee naar huis
nemen.

Stenen die in de kerk
achterblijven krijgen
een plaats in de tuin
van de
Ontmoetingskerk.

Vanaf Allerheiligen (1 november) vragen we nabestaanden of het hun wens is
dat de in november gestorven overledene ook eind november van datzelfde jaar
al genoemd wordt, óf pas volgend jaar. Zo kan het voorkomen dat sommige van
de in november overledenen wél genoemd worden, en anderen niet.
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