Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
zondag 20 november 2022
Gedachtenisviering

voorganger: ds. Louise Pondman-de Wilde
organist: Henny van der Kraats
piano: Klaartje van Leersum-den Hartog
lid van dienst: Jan Willem Pondman
Om iedereen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de dienst,
vragen wij u vriendelijk in stilte plaats te nemen

Welkom en mededelingen -

Aansteken van de kaars

we gaan staan

Lied 314 – Here Jezus, om uw woord – vers 1
Stilte
Bemoediging
Lied 314 – Here Jezus, om uw woord – vers 3
we gaan zitten

Inleiding op de dienst
Gebed
Lied 326 – van ver, van oudsher aangereikt – vers 1, 2, 3 en 5
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1e Lezing: psalm 46 (hertaling Huub Oosterhuis)
Lied 918 – stem die de stenen breekt
2e Lezing: Lucas 21: 5 – 19
Lied 792 – kom God, en schrijf uw eigen naam
Overdenking
Stilte
Muziek
Gedachtenisviering
Inleiding
lied 730 – Heer herinner u de namen – vers 1
Wij gedenken:
Herman (H.T.) Kalkman
John (J.) de Rave
Olga (O.)Schellekens-Van
Waart
Ria (M.M.)Tellegen-Hellingman
Rie (M.) Helderman-Schermer
Dieneke (B.R.) Smit - Buysing
Damsté
Hanny (H.J.) Den Hartog-Vonk
Jeanne (J.W.J.) Kleijn-Seijffer
Mary (M.) Alberding – Honingh
Piet (P.) Brommer
Elsbeth (E.L.) Bouwman
Carla (C.) van Wijngaarden
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* 02-02-1929
* 26-04-1935
* 1942

† 30-10-2021
† 10-11-2021
† 07-12-2021

* 31-12-1921
* 31-05-1930
* 26-11-1929

† 21-12-2021
† 31-01-2022
† 12-02-2022

*14-01-1943
*05-12-1929
*04-05-1938
*31-12-1931
*06-07-1948
*17-04-1946

†18-02-2022
†22-03-2022
†03-05-2022
†28-05-2022
†02-06-2022
†04-09-2022

Wij steken een kaars aan voor alle anonieme doden, opdat
ook zij niet vergeten worden.
Wij steken een kaars aan voor alle mensen die wij persoonlijk
willen gedenken.
Klaartje van Leersum speelt Auf Flügeln des Gesanges van Felix
Mendelssohn Bartholdy

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stilgebed)
Onze Vader (NBG versie)
Onze Vader
die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
Zowel in de Hemel als op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals 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
in eeuwigheid.
Amen.
we gaan staan
Lied 793 – Bron van liefde, licht en leven

Slotwoorden en zegen
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Door de gemeente beantwoord met gezongen amen

Doven van de kaars
Orgelmuziek
Collectes bij de uitgang voor:
 Broederschapscollecte (rode collectezak)
NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. A D S, Amsterdam, o.v.v. projecten
gemeenteopbouw



het werk van onze gemeente (blauwe collectezak)

welkom bij koffie en thee

Activiteitenagenda:
24-11 Projectkoor

Kerkzaal

dienst komende zondag:
10.00 uur, ds. Louise Pondman-deWilde
1e Advent - Avondmaalsviering

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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