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Eeuwigheidszondag
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ds. O. Kroesen
organist:
Marco Kalkman
declamist:
Cora Netten
ouderling van dienst:Janny v.d. Oever
Hartelijk welkom in De Wingerd
We wensen u een goede dienst!
De liederen worden gesproken, niet gezongen. Mee neuriën is toegestaan
Ter inleiding:
Vandaag lezen we uit Mattheus het deel dat wel bekend staat als de “rede over de laatste
dingen”. Het is nergens veilig. De hemel stort in. De mensenzoon komt op een moment dat je
het niet verwacht. Zowel in de geschiedenis als in ons persoonlijk leven maken wij dit bij tijden
mee. Een hemel stort in. Een tijd is voorbij. Een kleine eeuwigheid. Maar kan het ook dat
beperkte en gebrekkige en gedeukte mensen de bodem zijn waarop een nieuwe toekomst
groeit? Wij leven van de namen die wij gedenken.
Bij de bloemschikking:
Wij zien twee figuren waarbij de ene figuur zijn
vleugels
uitspreidt om de ander. Naar aanleiding van het
beeld hiernaast
als bloemschikking met vleugels van
boomschors
en witte en rode rozen als de figuren.

De tekst hierbij uit Psalm 91:
Geborgen onder Uw vleugels
Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTREDE
MUZIEK
WELKOM
l.
Woord van welkom en mededelingen
allen gaan staan
INTOCHTSLIED
l.
Lied 767: 1,5, 6,7
allen gaan zitten
STIL GEBED
GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
g.
De HEER zal u bewaren!
BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft!

DREMPELGEBED
v.
Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt.
Schep ons een hart
g.
doorzichtig en onverdeeld,
v.
geef ons een geest
g.
vast en moedig,
v.
wek onze ziel
g.
dat ze leven gaat,
v.
dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor ons uitgaat
in de tijd, de eeuwigheid.
g.
Breng ons terecht, o God
v.
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
g.
Amen

PSALM VAN DE ZONDAG
l
Lied 91:1,2
KYRIE
v.
Smeekgebed
v.
g.
v.
g.
v.
g.

Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U.

GLORIALIED
l.
Lied 344:1,2,3
GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
g.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
EERSTE LEZING:
v
Psalm 91
ANTWOORDLIED
l.
Lied: 723:1,2
TWEEDE LEZING:
v
Mattheus 24: 14 - 35
ACCLAMATIE:
v+g. U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
UITLEG
v.
Verkondiging
Muziek

GEDACHTENIS
l. Lied 199: 1 Koester de namen, refrein (allen)
We gaan staan.
De voorganger noemt de namen, de ouderling van dienst steekt de kaarsen aan
Op deze Gedachteniszondag willen wij hen gedenken die ons het afgelopen jaar zijn
ontvallen.
Wij noemen uit de Wingerdgemeente:
- Cornelia de Deugd – Krijgsman
- Jan Hendrik Ponstein
- Willem – Jan Jolink
- Sijgje van der Meulen – Dubbeldam
- Pieter Gouwens

Geboren
08-sept-1926
16-april-1939
12-april-1946
20-febr- 1941
25-sept-1945

Overleden
09-jan- 2020
31-juli- 2020
26-aug-2020
29-aug-2020
26-okt- 2020

Wij noemen uit de kring rond de gemeente:
- Johan Anton van der Haar
25-sept-1954

02-juni-2020

broer van Daan en Adri vd Haar

-

Jan Cornelis van den Berg

06-juni – 1932

07-juni-2020

Vader van Pieter vd Berg en Leonie vd Hoek

-

Liza Braam

22-mrt - 1954

21-juni-2020

10-mei - 1935

08-juni-2020

25-febr - 1930

28-juli- 2020

broer van Dik en Gerna Braam

-

Anna Helena Christiana Catharina
Timmermans - van den Bos
zus van Janny en Henk vd Oever

-

Claus Jurgen Timmermans
zwager van Janny en Henk vd Oever

Wij noemen uit de Wingerdgemeente hen die woonachtig waren in Crimpenersteyn:
- Willemijndert Twigt
05-dec -1924
06-dec-2019
- Arie de Bruin
17-april-1940
03-mrt- 2020
- Jannie Willemina van Delft Mourik
10-mrt -1927
28-mrt- 2020
- Wilhelm Meijer
11-sept-1925
30-mrt- 2020
- Henriette Johanna Meijer – de Bruin
09-dec -1926
13-juni- 2020
- Dirkje van der Voorden – Boers
05-sept-1926
12-april-2020
- Karel Christiaan Albert van Leeuwen 03-april-1927
19-april-2020
- Johanna Jolink – van Kooten
22-sept-1924
01-mei- 2020
- Johanna Jacoba Konijnendijk – Vos
25-mei- 1926
31-okt- 2020
Omdat wij persoonlijk geen kaarsje aan kunnen steken voor hen die al voortleven in onze
harten, wordt deze laatste kaars aangestoken en kan ieder de naam noemen van de
geliefden die wij zo missen.

Moment van stilte
l. Lied 199, 2 refrein(allen)
We gaan zitten.

GAVEN EN GEBEDEN
v

Oproep tot geven.
1ste collecte: Kerk in Actie
2de collecte: Kerk
De inzameling van de gaven is na de dienst.

DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:
g.
Lied 367e (refrein)
Stil gebed
g.

Oecumenisch 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.

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
SLOTLIED
l
Lied 737: 1,2, 7,8
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen
MUZIEK
De koster geeft aan in welke volgorde U de kerkzaal mag verlaten.
Wilt U a.u.b. 1,5 m afstand houden.
Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
Wij wensen u een goede zondag

