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In deze dienst gedenken wij hen die ons  

het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. 

 
 
 
 

Protestantse gemeente Harlingen – Midlum 
Zondag 20 november 2022, Grote Kerk 

Aanvang 9.30 uur 
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Voorganger:  Ds Teunard van der Linden 
Ouderling:  Annie van der Kooi-Zegel 
Diakenen:  Mirjam de Boer en Rintse Twijnstra 
Lector:   Frank Belt 
Organist:  Eeuwe Zijlstra 
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen 
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Trudy Baard 



 
 

3 
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 93 met antifoon Lied 749a 
 
Cantorij:  ‘Op, waakt op!’ zo klinkt het luide.  
Wat wil dit roepen toch beduiden?  
‘Op, waakt op!’ 
 
Allen: 
1. De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 
3. Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
Cantorij:  
‘Op, waakt op!’ zo klinkt het luide.  
Wat wil dit roepen toch beduiden?  
‘Op, waakt op!’ 
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Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Cantorij:  
gezongen Kyriegebed 
 
- en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen  
land, beducht voor tirannie, geweld, voor dood,  
voor moord en brand; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die  
slaat, een straat in redeloze strijd,  
de macht lijkt aan het kwaad; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot  
verwijt, dit huis bood eens geborgenheid,  
verhult nu schaamte en nijd; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en  
pijn; genees de zieke wereld weer,  
zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
Woord van genade 
 
Glorialied: Lied 760 
 
Cantorij: 
1. Gij zijt de zin van wat wij zijn, 
de hartsfontein 
die water geeft 
dat leven is voor al wat leeft. 
 

Allen: 
2. Gij gaat in ‘t donker voor ons uit 
en niemand stuit 
uw grote gang 
de eeuwen door, een wereld lang. 



Cantorij: 
3. Al dwalen we ook ten dode af 
tot over ‘t graf, 
voorgoed zijt Gij 
ons met uw tederheid nabij. 

Allen: 
4. Wij keren allen tot U weer, 
beminde Heer 
en grote God. 
Hoe liefelijk is dan ons lot. 

 
Cantorij: 
5. Als alles nieuw wordt voor ons 
oog, de hemel hoog, 
de aarde wijd 
glanzen van onvergankelijkheid. 
 

Allen: 
6. Als in het vorstelijke licht 
voor uw gezicht 
wij blinkend staan 
met witte waarheid aangedaan 

 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed  
 
Lied:
 

1. Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder water 
en zonder brood. 
Refrein: Stil maar, wacht maar… 
 
2. Nu ben je soms nog alleen. Nu 
moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen kun je 
haast nergens heen. 
Refrein: Stil maar, wacht maar… 

 
4. Daar is geen zon en geen maan. 
Daar zal God ons verlichten. Daar 
zullen alle gezichten vol van zijn 
heerlijkheid staan.  
Refrein: Stil maar, wacht maar… 
 
5. Daar is geen dorst of verdriet. 
Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven  
en het eindigt niet. 
Refrein: Stil maar, wacht maar…

 
Schriftlezing: Psalm 23 
 
Zingen: Lied 23c 
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 
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2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
3. Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 
4. Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 

5. Uw trouw en goedheid volgen 
mij, uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

 
Schriftlezing N.T.:  
 
Lucas 10:20 -  ‘Verheugt u, dat uw namen  

 opgetekend staan in de hemel’ 
 
 
Matt. 28:20 -    ’En zie, Ik ben met u,  

tot aan de voleinding van de wereld.’ 
 
Cantorij: Lied 775: 1 t/m 4 en 7 (vleugel) 
 
1. Dag der dagen, als de tijden 
zich tot heil zullen verwijden 
voor wie bovenmate lijden. 

2. Dag van eindeloos erbarmen 
en gerechtigheid aan armen 
die aan recht zich zullen warmen. 

 
3. Dag van glorie voor verdrukten 
 en verheffing van wie bukten, 
alle aan het stof ontrukten. 
 

4. Dag van vinden van diegenen 
die door grof geweld verdwenen, 
om wie mensen nu nog wenen. 



7. Dag van vreugde en verbazen 
om het zien van wat wij lazen: 
er was licht, het licht van Pasen. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Gedachtenislied 268 
 
1. Goede herder, als wij slapen, 
heel deze nacht, 
waak dan over al uw schapen, 
heel deze nacht; 
dat wij dromen zonder zorgen, 
veilig rusten tot de morgen 
lieve God, bij U geborgen, 
heel deze nacht. 
 
2. Geef dat wij hier nooit alleen zijn, bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht, 
dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven - 
allen door uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht. 
 
Gebed (ouderling:) 
 
Heer onze God, God van alle leven,  
Gij hebt onze naam met uw Naam samengevoegd,  
opdat wij niet naamloos ten onder gaan.  
Wij noemen met eerbied  
de namen van hen die ons zijn voorgegaan in dit kerkelijk jaar. 
Wij ontsteken een licht aan Uw licht voor een ieder van hen,  
ter gedachtenis van hun leven  
en als teken van uw belofte  
van eeuwig leven. Amen. 
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Moment van gedenken 
De namen worden gelezen en de kaarsen  aangestoken. 
Afgewisseld met het zingen van Lied 598 (met de vleugel): 
 

 ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. (2x) 

 
en Lied 139d (met de vleugel): 
  

‘Heel het duister is vol van luister door uw licht,  
 de nacht is als de dag net zo helder. 

 
2021 
12 nov.  Cornelis van der Poel    90 jaar 
15 nov.  Albert Visser     85 jaar 
15 nov.  Coby Algera-Steengenga   84 jaar 
21 nov.  Lolkje Doornbosch-Dijkstra   88 jaar 
30 nov.  Pauline Elizabeth van Tuinen-Switters  73 jaar 
01 dec.   Sybrand van Kammen    85 jaar 
03 dec.   Garritjen Vellinga-Arendsen   82 jaar 
05 dec.   Cornelia Boutsma-Struiksma   84 jaar 
07 dec.   Sieka Nijkamp-Dijkstra    99 jaar 
09 dec.   Maria Theresia Feikema-Bambach  92 jaar 
17 dec.   Roelof Harry Kroese    78 jaar 
 
Zingen: Lied 598 
 
2022 
01 jan.   Minke de Vries-Anema    90 jaar 
04 jan.   Tjitske Schelfsma    99 jaar 
04 jan.   Haitze Ernst Bakker    94 jaar 
19 jan.   Simie Aardema     70 jaar 
22 jan.   Ruurdtje Pander-Boltjes   88 jaar 
24 jan.   Pier Feiko Klarenbeek    78 jaar 
04 feb.  Rinze Romar     85 jaar 
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24 feb.  Klaas Bijlsma     75 jaar 
27 feb.  Guusje Roos     64 jaar 
28 feb.  Baukje Bolt-ten Napel    75 jaar 
 
Zingen: Lied 598 
 
20 mrt.   Piet Paulusma     65 jaar 
26 mrt.   Siebe Venema     78 jaar 
16 april  Lambartus Wilhelmus Nijendijk  68 jaar 
17 april  Jan Klumper     85 jaar 
01 mei   Antonia Bambach-van den Berg  91 jaar 
16 mei   Helga Eveline Lemstra-Tobjinski  88 jaar 
19 mei   Reinhard Albert Engelman   83 jaar 
22 mei   Hylke Zuidema    85 jaar 
13 juni   Aaltje Hoorn                102 jaar 
13 juni   Jacob van der Meulen    84 jaar 
13 juni   Johannes Haringsma    84 jaar 
 
Zingen: Lied 139d 
 
17 juni   Aaltje Schuil-Visser    91 jaar 
19 juni   Dirk Faber     87 jaar 
08 juli   Sijbrigje Trijntje Schaafsma   79 jaar 
17 juli   Meile Hoekstra     37 jaar 
18 juli   Anna van der Ploeg    72 jaar 
19 juli   Jantina Johanna Winia – Geerts  85 jaar 
29 juli   Pieter Tichelaar    90 jaar 
09 aug.  Jacob Brunia     82 jaar 
14 aug.  Eelkje de Jong-Dijkstra    96 jaar 
28 aug.  Wilhelmina Elisabeth de Groot-Kroese  75 jaar 
07 sep.  Sijbe Bijlsma     72 jaar 
25 sep.  Kornelis van der Zee    76 jaar 
30 sep.  Frederik Sopacua   77 jaar 
 
Zingen: Lied 139d 
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Ouderling: (de gemeente gaat staan) 
 
De voorlaatste kaars ontsteken wij voor hen,  
wier namen niet werden genoemd,  
maar die wij persoonlijk en samen gedenken…             
De laatste kaars verbindt ons  
met wie wereldwijd leden en streden 
en hun leven eindigden in de dood; 
in de verwachting van Gods Koninkrijk.  
 
Stiltemoment 
 
 
Lied cantorij: ‘The Lord is my shepperd’ H. Goodall 
 
The Lord is my Shepherd, I shall not want; 
He maketh me down to lie down in green pastures 
He leadeth me besides the still waters. 
 
Yea though I walk through the valley in the shadow of death 
I will fear no evil 
Yea though I walk through the valley of the shadow of death 
I will fear no evil. 
 
For you are with me, 
you will comfort me. 
Surely goodness and mercy 
shall follow me all the days of my life 
and I will dwell in the house of thy Lord forever. 
 
Gedicht ‘Nu de nachten’ 
 

Nu de nachten 
langer worden 
kouder 
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banger 
nu de dagen 
schraler worden 
de mensen 
tasten 
naar wat liefde is 
snakken wij 
naar een woord van U 
een open deur 
waardoor Gij binnenkomt 

 
turen wij 
naar de dag van morgen 
de dag van morgen 
ach wanneer 

 
breek bij ons in 
o God 
die liefde zijt 
en zaai in ons uw licht 
 
Jan Groenleer  

  
 
 
Gebeden 
 
 
Dankgebed en voorbeden,  
stil gebed en Onze Vader  
 
 
Collecte  
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Slotlied: ‘Vaste rots van mijn behoud’  
(Liedbundel Joh. de Heer, 283:1-3) 
 
1. Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed, door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk, door mij volbracht, 
niet het offer, dat ik breng, 
niet de tranen, die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen! 
 
3. Zie, ik breng voor mijn behoud, 
U geen wierook, mirre of goud. 
Ledig kom ik, arm en naakt, 
tot U God, die zalig maakt, 
die de zielen kleedt en voedt, 
die ons troost en leven doet. 
 
 
Zegen, met gezongen Amen 
 
 
Orgelspel 
 
 


