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Gedenken  

Op 21 november was het gedachteniszondag. We 

noemden in de Ontmoetingskerk de namen van 

gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven 

zijn. Bij het licht van de Paaskaars, symbool voor 

Gods aanwezigheid in ons midden, hebben we hen 

herdacht. Zij gingen ons voor, schonken ons het 

leven, hun liefde, hun vriendschap. Zij noemden 

ónze namen en deelden met ons de dagen en de 

nachten.  

Er werden kaarsen aangestoken, voor iedere 

overledene één, er was een kaars voor ieder die wij 

kennen maar niet met name is genoemd en er was 

een kaars voor diegene die niet genoemd is en die 

wij niet kennen. 

  

                                                               
Lied 199 
Koester de namen die wij hier gedenken, 
Dat zij geborgen zijn in uw genade, 
Dat zij gekend zijn bij u en bij ons. 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
Zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
Zie met ontferming naar onze aarde 
Houd in uw hoede wie haar bewonen. 
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 

 

Gedenken doet ieder op zijn of haar eigen wijze, maar met elkaar delen we een deel van ons 

verleden en onze hoop voor de toekomst.   

Alle goeds en zegen voor u en een hartelijke groet, Marjolen Veerbeek (ouderenpastor) 
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Hoop voor de toekomst 

Dat mag er zijn door de geboorte van Jezus. Het thema 

van de Protestantse kerk tijdens deze Adventsweken, 

waarin we naar Kerst toeleven, is: In een ander licht.  

Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons 

leven en op onze wereld? Licht als alles duister is. Licht 

als lamp voor onze voet en als licht op ons pad. Een 

klein lichtje kan soms al genoeg zijn om ons te 

bemoedigen. 

 
Lied 919 
Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, doe een ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 
Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, 
geef ons moed; 't is ons goed  
U te zien, Getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
 
 
Adventszegen 
Als de tijden guur zijn, als het leven hard is, als gemis ons zeer doet, als verdriet ons aanvliegt, 
zegen ons dan met een hand die beschermt, zegen ons dan met liefde die verzacht, zegen ons 
dan met de belofte die hoop schenkt, die is in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen. 

Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 
 
Tot de groten zal Hij spreken, 
even weerloos als een lam. 
het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam. 
Hoor en zie het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 


