
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 3 november 2019 
 
 

 
Gedachteniszondag 

 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, 
ouderling: Stéphan Thijs, diaken Niek Rooseboom, m.m.v. de Oude 
Bavo Cantorij,  

!
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 

 

 
 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van die God 

die sprak “er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:   DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT 

AMEN 
 
Gebed van toenadering 

 
Voorganger: .....  

 eeuwige God, wees ons genadig 
Allen: EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
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Zingen: lied 221: 1 en 3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’  

 

 

 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

        We gaan zitten 
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Gebed om ontferming en loflied 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de 
wereld … 
Gloria:  lied 103e “Bless the Lord”   

 
 
Lied met de kinderen: lied 876 ‘Heel ons leven de gave van God’  
Solo = cantorij, 'Amen’ gezongen door allen  
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2. Rusten, werken, de gave van God. Amen. Amen. 

Rusten, werken, een loflied voor U. Amen. Amen. 
Amen. Amen. Amen. Amen. 
Rusten, werken, de gave van God. Amen. Amen. 

 
4. Dagen, nachten… 
6. Bomen, grassen… 
 
Moment met de kinderen 
De kinderen die in groep 1-5 van de basisschool zitten mogen 
hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 

Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

 
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen wij lied 322 ‘Die 
chaos schiep tot mensenland’ Verzen door cantorij; vanaf 'Schrift 
die mensen' allen 
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2. Dat boek waarin getekend staan 

gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft.  
Licht dat aanblijft. 

 
3. Zijn onvergank'lijk testament: 

dat Hij ons in de dood nog kent – 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft 
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Overdenking 
 
Tijdens de overdenking lezen en zingen wij:  
 
Zingen: lied 924 ‘Verdoofd en schamper van gemis’ 

 

 

 
2. Uw Naam ons eertijds aangezegd 

volhardt in onze oren 
opdat wij doen het volste recht 
en zijn uit U geboren – 
‘de minste mens een naaste zijn’: 
dat woord heeft zin gegeven 
ons angstbeladen leven. 

 
3. Die gaan de wegen van uw woord 

geen lot is hen beschoren 
dan Gij, Gij plant hun adem voort 
uw land zal hen behoren. 
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Woestijnen gaan in dauw gedrenkt 
geluk zal wedervaren 
aan wie verworpen waren. 

 
Gedicht: louter pauze, Ingmar Heytze  
 
Het zal wel donker zijn, en stil, als je er niet meer bent. 
Misschien zo stil en donker als het ademloos moment 
waarop het zaallicht dimt voordat de film begint, 

  
Dat ogenblik. De hele eeuwigheid. Misschien. 
Maar als je droomt dat je een vlinder bent, 
kun je evengoed een vlinder zijn 
die droomde dat hij mens was. 

  
Je mag dit nooit vergeten. Op een dag 
kust een van ons de ogen van de ander dicht 
en moet dan weten: dit is louter pauze totdat alles        
weer opnieuw begint. Jij en ik – geen stof, maar licht. 
 
Lezen: Psalm 126 in hertaling door Huub Oosterhuis 

 
Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap – 

 
dat zal een droom zijn. 
  
Wij zullen zingen 
lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: 

 
‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, 
God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
 



 

 10 

Breng ons dan thuis, 
keer ons tot leven 
zoals rivieren 
in de woestijn 
die, als de regen valt, 
opnieuw gaan stromen. 

 
Wie zaait in droefheid 
zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg 
en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij 
terug met zijn schoven. 
 
Koormuziek:´Selig sind, die da Leid tragen´,  
deel 1 uit Deutsches Requiem, Johannes Brahms 
 
Selig sind, die da Leid tragen, 
denn sie sollen getröstet 
werden. 
 
Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. 
Sie gehen hin und weinen 
und tragen edlen Samen, 
und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben 
 

Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
(Matteüs 5: 4) 
Zij die in tranen zaaien, 
zullen oogsten met gejuich. 
Wie in tranen op weg gaat, 
dragend de buidel met zaad, 
zal thuiskomen met 
gejuich,         
dragend de volle schoven  
(Psalm 126: 5, 6) 
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GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 
 
Gedicht ‘Ik neem je mee’ Willemien Spook 
 
Ik breng je weg met warme woorden 
en kan je zomaar laten gaan 
want weet dat wie er van mij weggaat 
al lang in mij is opgestaan 

 
en dan in gedachten een kamer weven 
waarin ik het liefste van jou bewaar 
wie je was blijft in mij leven en 
wordt na mij weer doorgegeven 

 
zo bouw ik van liefde een graf dat je past; 
ik neem je mee in het holst van mijn hart 
 
De cantorij zingt: ‘There is a land of pure delight’, tekst: Isaac 
Watts (1674-1784). 
 
De cantorij zingt lied 954 ‘Rust en vrede’ 
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Wij gedenken:  
 
Adriana Hagebout – Leonhart 
Maria Geertruida de Kort 
Ria Wilhelmina Bouman 
Peter Wendel Leopold Romp 
 
Wij zingen samen: lied 954 ‘Rust en vrede’ 
 
Wij gedenken: 
 
Arie Guiteneau  
Adriana Johanna Pot 
Jacob Groeneveld 
Pietje ten Kate - Dijkstra 
 
Wij zingen samen: lied 954 ‘Rust en vrede’ 
 
Wij gedenken: 
 
Luuk Oosterveld 
Pieter Jan Bol 
Jan Geursen 
Maaike Jasper-Hollema 
Dina Adolphina Anna Cornelia de Boer-Rebel 
 
Wij zingen samen: lied 954 ‘Rust en vrede’ 
 
Wij gedenken bovendien, heel persoonlijk… 
 
Wij zingen samen: lied 954 ‘Rust en vrede’ 
 
Hierna is er gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken. 
Ondertussen klinkt pianomuziek: Intermezzo in A, opus 118 nr. 2 van 
Johannes Brahms. 
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GEBEDEN EN GAVEN  
  

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. 
 
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 en bloemengroet 
 
Collecte 

1. Diaconie (Straatpastoraat) 
Het Straatpastoraat biedt ruimte aan dak- en thuislozen om op adem te 
komen en zich te bezinnen op hun bestaan. Daklozen worden constant in 
beslag genomen door hun dagelijkse bestaan. Het zoeken naar een plek 
om te slapen, naar inkomsten, eten en kleding vraagt bijna alle energie 
en dat maakt het leven zwaar. Vaak hebben zij behoefte om na te denken 
over hun leven en wat daarin van betekenis is, liefst samen met 
lotgenoten. Het straatpastoraat organiseert momenten van menselijk 
contact, bezinning en gesprek. Dat gebeurt door persoonlijk contact - 
bezoek op straat of in instellingen- en door groepsactiviteiten. De 
straatpastor Joris Obdam zou graag activiteiten als meditatie, 
gespreksgroep, religiekring, koor en theater opzetten, daardoor krijgen 
daklozen de mogelijkheid zich op hun situatie te bezinnen, hun talenten te 
ontwikkelen en hun ervaringen met elkaar te delen. Met deze collecte 
willen we dat mede mogelijk maken.  

2. Onderwijs voor groeiende kerk Zambia 
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De 
theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 
kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. 
Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te 
ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te 
overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-
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vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en 
voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse 
docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike 
Blok. Voor meer informatie, bezoek http://www.kerkinactie.nl/Zambia-jmu.  

 
Slotlied: lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

 

 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel 

 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, 
thee of limonade.  
 

Mededelingen 
 
Verder na verlies 
Eind januari start 'Verder na verlies'. Een gespreksgroep voor 
mensen die korter of langer geleden een dierbare hebben verloren. 
De kring is open voor iedereen. 
Hoewel ieder verlies weer anders is, kan het goed doen om op 
verhaal te komen binnen een vertrouwde kring van lotgenoten.  
Tijdens de bijeenkomsten willen we elkaar proberen te steunen door 
over het verlies te praten aan de hand van de ervaringen en de 
vragen van de deelnemers. Ook wordt er gezocht naar hoe geloof 
een rol speelt bij het verliezen van een dierbare.  
De kring is bedoeld voor mensen die langer dan een jaar geleden 
een geliefd iemand hebben verloren. Dat kan gaan om een partner, 
een kind, een broer of zus en vriend of vriendin etc.  
Informatie: ds. Willemijn van Dijk: 06-12874781 / predikant@bavo.nl  
 
Vorming en Toerusting  
Een bijzondere avond op 6 november! Het Muzikaal Verteltheater 
speelt Het kleine meisje van meneer Linh. 
A.s. woensdag om 20.00 in de Nieuwe Kerk (open vanaf 19.30). 
De avond is een samenwerking van Centrum met Inspirerende 
Bronnen Schalkwijk. 
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DOE JIJ OOK MEE??? 
Sirkelslag KIDS is een spannend en interactief spel tussen 
kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. Je speelt het spel op 
vrijdagavond 15 november gewoon vanuit Haarlem. Met de groep 
spelen we tegen honderden andere groepen uit heel Nederland.  
Voorafgaand aan het spel gaan we samen eten! 
Thema: 'In het donker zoeken naar licht' 

Praktische informatie: 
Kinderen tussen 8 en 12 jaar mogen meedoen. Ook vriendjes en 
vriendinnetjes zijn welkom. 

De locatie is de Ontmoetingskerk in Schalkwijk: Frankrijklaan 4. 
We beginnen om 18.00 uur met eten. Om 19.00 uur staan we 
startklaar voor het spel. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Is het vervoer naar Schalkwijk 
een probleem? Laat het ons dan weten, dan pendelen wij een keer 
met de auto. 
Aanmelden kan bij Barbara, Angeliek of Peter door een mailtje of 
appje te sturen met de naam van het kind/de kinderen die je wilt 
aanmelden en hun leeftijd. 
Doe dat voor 8 november.  
  
De ervaring is, dat Sirkelslag een avond vol spanning, lol, 
enthousiaste, en gezelligheid belooft!! Aarzel dus niet, en meld je snel 
aan! 
  
Sirkelslag Haarlem wordt georganiseerd door Barbara van de Pol 
(jeugdouderling wijk centrum), Peter van der Beek (jeugdpastor 
Haarlem) en Angeliek Knol (pastor Oosterkerk), m.m.v. jury ds. 
Willemijn van Dijk (predikant wijk centrum). 
 
 


