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Let op: in verband met de coronaregels zal er niet worden gezongen. De organist 
speelt de liederen – de gemeente leest ze ‘met hoofd en hart’. 
 
 
VOORBEREIDING 

Stilte 

Orgelspel 

Welkom 

Aanvangslied (staand): psalm 107 vs 20  

 Wie wijs is, zal de Here 
 zijn goedertierenheid 
 toezingen en vereren 
 de God die ons bevrijdt. 
 Want wie zijn hulp verlangt, 
 Hem aanroept in gebeden, 
 verlost Hij uit de angst 
 en leidt Hij tot de vrede 
 
Groet 
Voorganger:  de HEER zij met u 
ALLEN:   ook met u zij de HEER 

Bemoediging 
Voorganger:  Onze hulp is in de NAAM van de HEER 
ALLEN:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:  die ons geschapen heeft naar zijn beeld  
  en ons tekent met zijn liefde 
ALLEN:   en niet loslaat het werk van zijn handen 
(allen gaan zitten) 

Drempelgebed 

 Met ieder blad dat valt,  
 staan wij scherper tegen de hemel afgetekend. 
 Zijn wij uw schepselen en U onze Schepper 
 
 Met iedere traan  
 nemen we verder afscheid  
 en verlangen we gezien, gehoord te worden 
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 Met iedere herinnering 
 warm én toch ook pijnlijk 
 wensen we hier in de kerk, 
 huis van God, Uw voelbare nabijheid 
 Amen 
 

Kyriegebed  

 Als onze dagen donker zijn; 
 U bent dichtbij. 
 U weet hoe ver het licht kan zijn. 
 Heer, blijf heel dichtbij. 

 Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
 U bent dichtbij. 
 U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 

 Heer, blijf heel dichtbij 

 Als wij verdwalen in de tijd; 
 U bent dichtbij. 
 U bent er tot in eeuwigheid. 
 Heer, blijf heel dichtbij. 

 Amen 

Glorialied: lied 204 vs 1, 8 en 9 
 
 Gij bron van tijd en eeuwigheid, 
 die dag en nacht in banen leidt, 
 de maatslag der getijden geeft, 
 en kleur aan onze sleur verleent, – 
 
 Licht, dat ons opgaat en doorschijnt, 
 waardoor de slaap voorgoed verdwijnt, 
 met onze allervroegste klank 
 geven wij stem aan onze dank. 
 
 Aan God de Vader alle eer, 
 gezegend is de Zoon, de Heer, 
 de Geest die ons vertroost, Hij moet 
 geprezen zijn, nu en voorgoed! 
 
DIENST ROND HET WOORD 
 
Gebed  
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Evangelielezing: Matt. 25: 1-13  
  
Lied 751 vs 1, 2, 5 
 
 De Heer verschijnt te middernacht! 
 Nu is nog alles stil, 
 maar zalig hij die toch reeds wacht 
 en Hem begroeten wil 
 
 Want ook als niemand naar Hem vraagt 
 noch in zijn dag gelooft, 
 zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
 Hij heeft het zelf beloofd. 
 
 De Heer verschijnt te middernacht! 
 Nu is nog alles stil… 
 zalig die toch geduldig wacht 
 en Hem begroeten wil. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Lied 769 vs 1 en 6 
 
 Eens als de bazuinen klinken 
 uit de hoogte, links en rechts 
 duizend stemmen ons omringen, 
 ja en amen wordt gezegd, 
 rest er niets meer dan te zingen, 
 Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
 Van die dag kan niemand weten, 
 maar het woord drijft aan tot spoed, 
 zouden wij niet haastig eten, 
 gaandeweg Hem tegemoet, 
 Jezus Christus, gist’ren, heden, 
 komt voor eens en komt voor goed! 

 

GEDACHTENIS  

   Wij gedenken hen met eerbied, 
  mensen die ons zijn voorgegaan 
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  en met wie wij verbonden blijven. 
  Wij gedenken hen 
  In het licht van de opstanding 
  van Jezus Christus, onze Heer 
  die ons oproept om zelf ook op te staan 
  ons leven te leven 
  tot eer van God en allen om ons heen. 
 
 Als de naam van een overledene genoemd wordt, mag iemand uit de familie 
 naar voren komen om een kaars aan te steken. We steken die kaars 
 symbolisch aan de Paaskaars aan en verbinden zo Gods licht met 
 menselijk licht. En iedere kaars is daarmee een teken van al het goede dat 
 deze mens voor ons en voor anderen heeft mogen doen en betekenen.   
 
 Ik noem u de namen: 

André Strobos 
24 oktober 1960 - 9 december 2019 

 
Teun van der Zijde 

15 oktober 1921 - 14 augustus 2020 
 

Gerardus Kuik 
    7 april 1933 - 25 augustus 2020 

 
Geuko Martinus ten Have 

6 oktober 1955 - 7 september 2020 
  
 Met de dood raken mensen ‘uit de tijd’ 
 
 geen kloppend hart meer 
 geen bloedsomloop en ademhalen 
 geen frons, knipoog, glimlach 
 geen dag, hallo, of moi meer 
 geen licht meer dat glinstert in hun ogen 
 
 … in onze gedachten de herinnering 
 In ons hart de verbondenheid. 
 Wees Gij, God, met uw Licht  
 voor altijd met hen en met ons verbonden. 
 
Afsluiting 
 
 U heeft bij binnenkomst kaarsjes aangestoken. 
 Dierbaren worden daarmee in herinnering gebracht 
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 Er zijn ook nog zovelen die onnoembaar zijn 
 Slachtoffers van natuurgeweld, van oorlog,  
 van menselijk, nee onmenselijk handelen, 
 vermissingen: voor altijd en tijdelijk 
 en zij die in eenzaamheid hun leven leven of hebben geleefd 
 van wie het lijkt alsof ze geen naam hebben. 
 
 Voor de onnoembaren ontsteken we ook een kaars en brengen hen voor God 
 
Stilte 

Lied 600 vs 3 en 5 
 
 Licht, aan liefde aangestoken, 
 licht, dat door het donker brandt, 
 licht, jij lieve lentebode, 
 zet de nacht in vuur en vlam! 
 
 Licht, straal hier in onze ogen, 
 licht, breek uit in duizendvoud, 
 licht, kom ons met stralen tooien, 
 ga ons voor van hand tot hand! 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed- Onze Vader (in de nieuwe Bijbelvertaling) 

 
 Onze Vader in de hemel 
 laat uw naam geheiligd worden. 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood 
 dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was.  
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan u behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
De inzameling van de gaven is bij de uitgang  
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 601 vs 1 
 
 Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 voortijdig licht waarin wij staan, 
 koud, een voor een en ongeborgen, 
 licht, overdek mij, vuur mij aan. 
 Dat ik niet uitval, dat wij allen 
 zo zwaar en droevig als wij zijn 
 niet uit elkaars genade vallen 
 en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Zegen (staand) 
 
Orgelspel  
 
 …. dat u met Licht en verlicht naar huis kunt gaan 
 
 
Onder het orgelspel verlaten we de kerk – we geven de voorganger geen hand en 
doen bij de uitgang onze gaven voor de collecten in één schaal. De opbrengst wordt 
in drieën verdeeld: onder diaconie, de Dalitkinderen in India en de kerkrentmeesters. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Er is in verband met corona helaas geen koffiedrinken na de dienst.  
 
_________________________________________________________________ 
 
 

Over de kerkgemeenschap in Noordbroek 

De Kerk Noordbroek is één van de vier kerken van de Protestantse gemeente De 
Woldkerken. We doen alles samen met Schildwolde, Overschild en Hellum, maar niet 
alles op dezelfde wijze. Van oudsher heeft de kerk van Noordbroek een progressieve 
signatuur: veelkleurig en niet in één bepaalde stroming te vangen. Ook nu probeert de 
kerk van Noordbroek een open en laagdrempelige (geloofs)gemeenschap te zijn, waar 
ieder zich welkom mag voelen. Waarin iedereen op zijn of haar eigen manier mag 
vieren en delen.  
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Mededelingen: 

Volgende kerkdiensten: 
Schildwolde: Woensdag 4 november, 19.30 dankdienst, ds. W.H. Eringa. online 
 dienst, te volgen via de website www.woldkerken.nl 
Kolham: zondag 8 november, 10.00 uur, ds. W.H. Eringa online dienst, om 11.00 uur 
 te zien op RegioNieuwsTV (Ziggo kanaal 47, KPN kanal 1464) of via de website 
Schildwolde, zondag 15 november, 10.00 uur, ds. J. Hommes – aanmelding vrijdag 
 13 november tussen 18.00 en 20.00 uur bij Emke Bos, tel. 06 5090 5745 
Noordbroek: op dit moment is nog niet bekend of de Kerstnachtdienst dit jaar wel
 door zal gaan.  
Scheemda: alle diensten zijn t/m december afgelast 
 
Bloemen 
De bloemen van deze kerkdienst gaan als groet en steun naar het gezin van Marjolijn 
Schreuder en Willem Hermse 
 
Collecte vanochtend: 
De ‘tweede’ collecte is voor de Dalitkinderen in India. Kastenloze kinderen die 
buitengesloten en gediscrimineerd worden. Zij worden opgevangen in ‘Bala Bata’s’ 
waar huiswerkbegeleiding wordt gegeven en muziek-, dans- en sportlessen. Zo 
krijgen de dalitkinderen meer zelfvertrouwen en leren ze door liefde en aandacht dat 
ook zij er mogen zijn. 
 
Activiteiten van de Woldkerken en Slochteren (onder voorbehoud): 
Bijbelkring: woensdag 4 november om 14.00 uur in de leerkamer 
Filmavond: vrijdag 20 november, 19.30 uur in de leerkamer 
Gespreksgroep: dinsdag 24 november om 19.30 uur in de leerkamer 
Opgave voor alle bovengenoemde activiteiten bij ds. Eringa, tel. 06-1536 3002 
 
Orgelconcert Noordbroek: 
Er zal op zondag 29 november een Adventsconcert worden gegeven door Leonore 
Lub. Dit concert begint om 15.00 uur. U dient zich wel van tevoren aan te melden. 
Voor meer informatie en het programma zie www.peterwesterbrink.nl  
 
 
 
Als u naar aanleiding van deze gedachtenisdienst contact wilt met ds. W.H. Eringa dan 
kunt u hem bereiken via email: wheringa2019@outlook.com  of telefonisch 06 15363002 
 
_________________________________________________________________________               

 
Voorganger: ds. W.H. Eringa 
Organist: Peter Westerbrink  

http://www.peterwesterbrink.nl/
mailto:wheringa2019@outlook.com

