
Zondag 24 november 2019, Martinuskerk Markelo 
laatste zondag kerkelijk jaar  
gedenken van de overledenen 
 

 
 
Organist: Dick Gerrits; Pianist: Jonneke Adolfsen 
Oppas: Bea Jimmink; KND: Marjolein Lambers en Naomi Noltus 
Ouderling: Gerda Vedders-Vasters; Diaken: Marjolein Lambers  
Predikanten: Marten Dijkstra en Rob. Nijhuis 
Voorlezer: Martin Verbeek; Liturgisch bloemstuk: Johanna Bekkernens en Dinie Wevers  
 
In deze dienst noemen we de namen van degenen die in het afgelopen kerkelijk 
jaar zijn overleden, voor zover er een verzoek is gedaan tot deze gedachtenis. 
We noemen hun namen en ontsteken voor elk van hen een kaars.  
Na de overdenking gaan we over tot de gedachtenis van de overledenen. Nadat 
een naam is afgelezen kan een betrokken familielid of naaste naar voren komen, 
waar een kaars wordt overhandigd bij de doopvont. Deze wordt ontstoken aan 
de Paaskaars, waarna deze op de liturgische tafel kan worden geplaatst. Bij 
afwezigheid van een familielid of naaste verricht een diaken deze handeling. 
Hierna kan men terug naar de eigen zitplaats.  
 
Wanneer alle namen zijn genoemd, wordt een gedicht voorgelezen en is er de 
mogelijkheid voor een persoonlijke gedachtenis van een dierbare, die niet bij 
name is genoemd, van kort geleden of langer geleden, door het ontsteken van 
een gedachteniskaars. Wie dit wil doen, wordt uitgenodigd om naar voren te 
komen en na ontvangst van de kaars deze aan te steken en op de tafel te 
plaatsen, waarna men naar de zitplaats terug kan gaan. Het is mogelijk om eerst 
de naam te noemen van degene voor wie een licht is aangestoken. 
 
Ten slotte steekt de ouderling van dienst één kaars aan voor allen die zijn 
heengegaan.  
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Na de dienst kunnen alle ontstoken kaarsen voor in de kerk worden opgehaald. 
Bij de gedachtenisboom aan het begin van de kerk worden de 
gedachtenisbladeren met de naam van de overledene overhandigd. In de 
Martinushof is er koffie, thee en fris.  
Toelichting op de orde van dienst:  
LB = Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk, 2013; 
LICHT = Licht, 100 liedjes voor iedereen, Coot van Doesburg, 2010; NBV  = Nieuwe Bijbel 
Vertaling, 2004; Opwekking = Bundel Opwekkingsliederen 2014 
 
v = voorganger, g = gemeente  
vet gedrukte tekst is door de gemeente uit te spreken, maar het staat vrij om hieraan 
wel of niet mee te doen  
 
Woord van welkom en mededelingen  
 
Zingen (staande): LB 885: 1 
1 
Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Bemoediging en groet 
V: Hier zijn we bijeen om te delen in vreugde en verdriet, in zorg en 
vertrouwen, in hoop en verwachting, puttend uit de Bron van alle leven, God, de 
Eeuwige.  
G:  De Eeuwige is ons nabij. 
V: Vrede van God zij met u allen.   
G:  - gericht tot degene naast ons:  
Vrede zij met u, met jou. – hierna gaan zitten 
 
Zingen: LB 885: 2 
2 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein 
 
Gebed 
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Zingen: LB 806 
1 
Zomaar te gaan met een stok in je hand,  
zonder te weten wat je zult eten.  
Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
eindeloos ver is 't beloofde land. 
 
2 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
Altijd maar banger, duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
In de woestijn worden kinderen groot. 
 
 
3 
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, altijd maar hopen.  
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs;  
straks wonen wij in het paradijs. 

Gelegenheid voor kinderen om met hun licht naar de kindernevendienst te gaan 
 
Lezing: Psalm 121 (NBV)  
 
Zingen: LICHT 11 (melodie: H. Albert, Gezang 292 uit de Hervormde bundel van 
1938) 
1 
Uren, dagen, maanden, jaren 
gaan als water door je hand. 
Om te leven en ervaren 
ziet men nauwelijks nog ’t verband 
tussen werken, zorgen, leven. 
Hoe verdelen wij de tijd 
die zo spaarzaam wordt gegeven 
en zo moeiteloos verglijdt. 
2 
Sta dus stil bij de fragmenten 
die er werkelijk toe doen. 
Klein- en grootgeluksmomenten 
van elk jaar en elk seizoen. 
Neem de tijd om te genieten, 
geef ook aandacht aan de pijn. 
Tranen zijn om te vergieten 
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en daarna weer sterk te zijn. 

Overdenking  

Orgelspel: Bewerking van Dick Sanderman (* 1956) op het lied “Uren, dagen, 
maanden, jaren”  

Kinderen komen terug van de kindernevendienst 

Inleiding op de gedachtenis 

Noemen van de namen en aansteken kaarsen onder pianomuziek  

Overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar: 
15.11.18 Henk Jan ter Balkt (Henk-Jan)   51 
22.11 Hendrik Groot Roessink (Hendrik)   93 
3.12 Harmina Johanna Wannink-Schottink (Mina) 97 
27.12 Martje Parie-Groeneveld (Martje)   90 
29.12 Gerrit Berend Jan Schreurs (Gerrit)   78 
31.12 Hendrika Derkje Antonia Roelvink-Roelvink (Rieka) 75 
16.1 Adrianus Nicolaas Doornhein (Adriaan)  84 
17.1 Geertruida Roelvink-Lusink (Trui)   95 
18.1 Gerrit Willem Schreurs (Gerrit)   84 
12.2 Jan Willem Harmelink (Wim)   76 
19.2 Willemina Egbertdina Dijkink-Scholten (Mina) 90 
26.2 Johanna Berendina Jansen-Klumpers (Jo)  92 
15.3 Pieter Johannes Pas (Piet)    83 
17.3 Hendrik ten Brummelaar (Henk)   85 
19.3 Gerrit Hendrik Krabbenbos (Gerrit)   66 
19.3 Hermina Gerritdina Dollekamp (Hermien)  74 
20.3 Johan Evert Gazenbeek (Joop)   75 
20.3 Willem Krijgsman (Willem)   82 
25.3 Franciscus van Gennep (Frans)   75 
31.3 Gerritje Janssen-Kappert (Gerritje)   96 
5.4 Johanna Hendrika Roessink-Hartgerink (Jo)  81 
6.4 Wolter Nijboer (Wolter)    84 
13.4 Berendina Mina Lammertink-Hendriksen (Bertha) 75 
13.4  Willy van Gennep-Vlug (Willy)   72 
23.4 Gerrit ter Maat (Gerrit)    71 
25.4 Willemina Johanna Mensink-Wissink (Mineke) 80 
25.4 Johan Elkink (Johan)    97 
9.5 Beerta Penning-Koopman (Berta)   97 
2.6 Elizabeth Johanna Willink-Cusveller (Bep)  88 
4.6 Gerrit-Jan ten Tije (Gerrit)    78 
18.6 Hendrika Willemina Meulman-Paalman (Hennie) 77 
2.7 Egberdina Harmina Aanstoot-Reurink (Dinie) 70 
4.7 Geertruida Brinkmans-Stegeman (Trui)  88 
13.7 Jan Willem Lammertink (Jan)   72 
27.7 Arendina Johanna Krabbenbos-Breukink (Dini) 77 
31.7 Hermina Potman-Kevelham (Hermien)  66 
8.8 Hendrik Greven (Hendrik)    83 
9.8 Jenneken Neihof-Veneman (Jenneken)  86  
16.8 Hendrik Jan Scholte in ’t Hoff (Hendrik Jan)  86 
21.8 Johanna Tjoonk-Stegeman (Hanna)  94 
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26.8 Roelofina Kunnegonda Lubbers (Roelie)  65 
12.9 Arend Hendrik Heilersig (Arend)   81 
21.9 Hendrik Willem Ouwendijk (Henk)   69 
22.9 Hendrik Willem Agterkamp (Henk)   79 
22.9 Johanna Geertruida Bussink-Meengs (Hanna) 89 
27.9 Gerhard Huisken (Gerard)    63 
6.10 Herman Lonink (Herman)    70 
9.10  Jan Hendrik Schottink (Jan Hendrik)  87 
9.10 Osinus Hendrik Jan Amtink (Henk)   78 
22.10 Hendrika Arendina Wonnink-Achterkamp (Hennie) 65 
30.10 Herman Hendrik Jan Berendsen (Herman)  82 
3.11 Bernard Krijgsman (Bernard)   96   
Gedicht: Als het nooit meer is zoals het was, Margreet Jansen (met toestemming 
overgenomen uit bundel: Ik mis je in alle kleuren, Het Woordenpalet, 
www.zilverensleutels.nl 
 
Gelegenheid voor een persoonlijke gedachtenis onder pianomuziek  
 
Aansteken van een kaars voor allen, die zijn heengegaan, maar niet bij name 
genoemd: dat zij gekend zijn bij God. 
 
Lied: Kinga Bán, Vandaag (via gelijknamige cd) 
 
Gisteren is een afdruk 
van je voeten in het zand. 
Morgen is de aanblik 
van een eindeloos groot strand. 
De zee komt op wanneer ze wil, 
ze wist je passen uit. 
En als de wind het zand bespeelt, 
zie je nauwelijks meer vooruit. 
 
Dit is vandaag, 
het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later 
en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, 
met z’n vreugde en zijn pijn 
en je hoeft maar één ding te doen. 
Dat is: er zijn. 
Als je om je heen kijkt 
maar je ziet niet wat je hoopt. 
En als het lijkt of je al tijden 
zonder toekomst verder loopt. 
bedenk dan, als je zicht verliest: 
je loopt in iemands zicht. 
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De Aanwezige verlaat je niet, 
want de hemel gaat nooit dicht. 
 
Dit is vandaag (…) 
 
En niets is moeilijker dan laten gaan. 
de toekomst, het verleden. 
Maar je bent al hier, je kunt het aan. 
Gedragen door de Ene. 
 
Dit is vandaag (…) 
 
Vandaag… 
 
Dankgebed en voorbeden; na zo bidden wij tezamen:  
G:  Heer, ontferm U (3 x) 
afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven. Beide rondgangen zijn in de dienst. De eerste is voor 
diaconie en kerk; tweede voor de kerk. Orgelspel: Enkele partita’s over “Ach wie 
nichtig, ach wie flüchtig” van Georg Böhm (1661-1733) 
Zingen (staande): Opwekking 213: 1 en 3  
1 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen 
G: Amen (gezongen) 
 
Orgelspel bij uitgaan: Bewerking van “Hoe zal ik U ontvangen” van Gerrit Jan van 
de Werfhorst (* 1964) 
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Doven van de kaarsen, zodat deze kunnen worden meegenomen met het 
gedachtenisblad. U bent welkom in de Martinushof voor koffie, thee of fris.  
 
 
Gedicht: Als het nooit meer is zoals het was  
 
Soms gebeurt er in je leven 
iets dat je ontzettend raakt 
alsof een deur wordt dichtgeslagen 
iets dat alles anders maakt 
 
soms kun je daar heel blij van worden 
maar vaak doet het je heel veel pijn 
het verandert al het oude 
nooit zal het meer hetzelfde zijn 
 
als een rugzak vol met stenen 
draag je dat dan met je mee 
en niemand ziet je daarmee lopen 
niemand denkt eens even hé…. 
hallo, wat loop jij daar te zeulen 
geef die zware tas maar hier 
ga jij maar lekker flierefluiten 
met je vrienden, veel plezier! 
 
het hoort bij jou en bij jouw leven 
het wordt nooit meer zo het was 
en de tranen in je ogen 
zijn de stenen in je tas 
 
maar de stenen lijken lichter 
alsof je langzaam aan ze went 
ze horen bij je, voelen veilig 
alsof je ze al jaren kent 
 
je loopt nooit meer op dezelfde weg 
fluit niet meer hetzelfde lied 
maar de mooiste nummers zijn geschreven 
op oude tranen van verdriet 
 
soms gebeurt er in je leven 
iets dat je ontzettend raakt 
maar ooit vind je de gouden sleutel 
die nieuwe deuren open maakt. 
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Toelichting bij het bloemstuk: 
Het bloemstuk symboliseert de mensen die wij gedenken. In de schikking 
verbeelden de rode rozen de nabestaanden. Rood als kleur voor liefde en lijden, 
verdriet om de gestorvenen. 
De witte rozen staan voor de overledenen. Uit ons midden, maar nog wel met 
ons verbonden. De twee bogen betekenen dragen en steunen. De klimop staat 
voor trouw. Gedragen door God en gesteund door de gemeente. 
 
 
 


