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22 november 2020 in de kerk van Voorst 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:   Ds. Bert Fockens 
Ouderling van dienst:  Mariëtte Piek 
Organist:   Gert Oldenbeuving 
M.m.v.:    Marieke van der Meij - viool    
    Coranda van der Lit, Henk Ilbrink, Peter Pelgrum - zang 



Muziek: Adagio – J.S. Bach (BWV 1017) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte 
 
Muziek: Andante – J.S. Bach (BWV 1014) 
 
Bemoediging en groet 
 
Inleidend woord 
 
Lied 942, ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’ 
 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis- 
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,  
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land,  
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld 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. 
 



Gebed om ontferming 
 
Lied 90a, 1,3,5 en 6 ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’ 
 
O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
De tijd draag alle mensen voort  
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
O God, die droeg ons voorgeslacht  
in tegenspoed en kruis,  
wees ons een gids in storm en nacht  
een eeuwig ons tehuis! 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Prediker 3: 1-8 
 
Lied 845, ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ 
 
Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen  
dag van oogsten tijd van nood  
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken  



uur der waarheid dag der dagen  
toekomst die gekomen is  
woord dat vol van stilte is. 
 
Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen –  
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
 
Overweging 
 
Muziek: Largo – J.S. Bach (BWV 1017) 

 
Gedachtenis 
Op de tafel staan kaarsen, symbool voor de gemeenteleden die ons 
het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen.  
Ook liggen er de gedachteniskruisjes. Daaromheen is klimop te zien. 
Klimop die altijd groen blijft en staat voor eeuwig leven. 
 
De ouderling van dienst zal een licht ontsteken voor allen die ons zijn 
ontvallen in het afgelopen jaar en wiens naam wij in ons midden 
willen noemen.  



Als laatste worden nog twee kaarsen ontstoken. Eén voor mensen die 
we niet bij name noemen, maar die we in ons hart meedragen, de 
ander voor allen wiens heengaan door niemand is opgemerkt dan 
door God alleen. 

 
Gestorven zijn in het afgelopen kerkelijk jaar: 

 
Jacob Ouwehand, overleden op 13 november 2019, 
in de leeftijd van 90 jaar. 
Hendrika Johanna Koenders-van Schooten, overleden op 15 november 
2019 in de leeftijd van 84 jaar. 
Berend Vriezekolk, overleden op 3 december 2019,  
in de leeftijd van 83 jaar. 
Antoon Boom, overleden op 6 december 2019,  
in de leeftijd van 97 jaar. 
Maarten Cornelis van Helden, overleden op 9 december 2019, 
in de leeftijd van 76 jaar. 
Evert Jan Schoterman, overleden op 21 december 2019, 
in de leeftijd van 77 jaar. 
Gerrit Jan Lubberding, overleden op 1 januari 2020,  
in de leeftijd van 92 jaar. 
Leendert Leerdam, overleden op 6 februari 2020, 
in de leeftijd van 75 jaar. 
Jan ter Mate, overleden op 25 februari 2020,  
in de leeftijd van 90 jaar.  
Gerritje Johanna Gierman-Scholten, overleden op 12 maart 2020,  
in de leeftijd van 83 jaar. 
Gerrit Willem Gerrits, overleden op 31 maart 2020, 
in de leeftijd van 83 jaar. 
Johanna Frederika Winterman-Peters, overleden op 18 april 2020, 
In de leeftijd van 97 jaar. 
Jozina Maria Smallegange-Jobsen, overleden op 19 april 2020, 
op de leeftijd van 92 jaar. 
Aaltje Vredenberg-Pelgrum, overleden op 21 april 2020,  
In de leeftijd van 78 jaar. 



Hendrik Jan Vredenberg, overleden op 28 april 2020, 
in de leeftijd van 81 jaar. 
Jan Bleumink, overleden op 5 mei 2020, 
in de leeftijd van 86 jaar. 
Elisabeth Frederika Brink-Groot Roessink, overleden op 2 oktober 
2020, in de leeftijd van 101 jaar. 
Anna Wentelina Hartink-ten Broek, overleden op 3 oktober 2020, 
in de leeftijd van 88 jaar. 
 
Muziek:  “Voor alle heiligen in de heerlijkheid” 
 
Gebeden 
 
 Onze Vader die in de hemelen zijt. 

Uw naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede;  
gelijk in de hemel alzo ook op 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 de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
Amen 
 

Collectedoelen 
De diaconale collecte is bestemd voor Kinderhospice Binnenveld te 
Barneveld. Een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een 
huis waar deze kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, 
waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, 
terwijl de zorg in professionele handen is. 
(IBAN: NL16 ABNA 0842 4289 76 t.n.v. Kinderhospice Binnenveld 
www.kinderhospicebinnenveld.nl). 

De andere collecte is bestemd voor Algemeen Kerkenwerk. 

http://www.kinderhospicebinnenveld.nl/


Slotlied ‘725 Gij boden rond Gods troon’ 
 
1. Gij boden rond Gods troon, 
die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 
op vleugels van het licht, 
draagt met uw stem 
ons mensenlied 
opdat het zingt 
alleen voor Hem! 
 
2. O heiligen vanouds, 
die ons zijn voorgegaan  
en alle strijd voorbij  
nu rond uw koning staan,  
uw grote koor  
in ’t zoete licht  
van zijn gezicht  
zingt ons nu voor! 

3. Gij heiligen van hier, 
zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt 
naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 
haar tegemoet. 
God zij geloofd. 
 
4. Ook ik zing voluit mee 
de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 
zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind 
mijn leven lang 
vol van gezang 
om Hem mag zijn! 

 
 
Zegenbede 
 
Gedragen door de zegen van God gaan wij onze weg door het leven.   
 
Muziek: Sonata V – J.S. Bach (BWV 1018) 
 
Na afloop van deze dienst mogen de kaarsen en de gedachteniskruisjes 
opgehaald worden om mee te nemen. Wacht even de aanwijzingen af 
van de ouderling van dienst hoe dit zal gebeuren. We wensen een ieder 
toe dat deze dag troost mag brengen en kracht voor onderweg. 



 


