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De Drie Ranken – Apeldoorn – 1 – 

 
Bel klinkt 

 

Instrumentaal 
 
Welkom 
 
VOORBEREIDING 
 

Openingslied: Lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’  

1. In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2. En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 
3. Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee!. 

 
 

 
Drempeltekst 

 
Lied: Lied 291c ‘Onze Hulp’ 

Voorzang: Onze hulp is de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij is voor ons een barmhartige Vader 

en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 
 

 

Kyriegebed 
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Glorialied: ‘Ik zal er zijn’  (R. Pes) 

Als je eenzaam bent of in het duister, 

denk dan aan Mij en roep mijn Naam. 

Als geen mens je kent en niemand luistert, zelfs als je fluistert, 
zelfs als je fluistert zal Ik je stem verstaan. 

Refrein: 

 
 
Wees niet bang voor de stilte om je heen.  
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen. 
Als een vriend wil Ik je dragen, alle dagen: Ik zal er zijn. 
 
Drukt de hele wereld op je schouders en zorgen spoken door je hoofd; 

Er is iemand die je kunt vertrouwen, die van je houdt en die echt in jou 
 gelooft. 

Refrein: 
 
Moment met de kinderen 

 
Inleiding op de viering 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de openheid door de Geest 
 
Lezing: Matteus 5: 1-12 Lector: Woord van de Eeuwige 

Allen: Wij danken God 
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Lied: ‘Dit ene weten wij’ (H. Roland Holst/M. Harinck) 
 (1e koor ; 2e allen)

 

 
 
 

Overweging ‘Gelukkig de treurenden…’ 
 
 

Instrumentaal overgaand in:  

Lied: ‘Gelezen heb ik wat geschreven staat’ (Oosterhuis/Löwenthal) 

 (1e koor ; 2e allen) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD  
 
Gedachtenis 

 
Luisterlied: ‘Gij die weet wat in mensen omgaat’ (Oosterhuis/Löwenthal) 

Gij die weet wat in mensen omgaat  
ontferm U, wees genadig, kom bevrijden sterk ons  

dat wij niet verdwalen in verdriet. (2x) 
 
 
Het noemen van de namen  
 
Koor: ‘Koester de namen die wij hier gedenken’ (S.de Vries/W.Vogel) 

 

 
Wij gedenken: 
 

2021 

04 november Rudolph Dekker    64 jaar 
20 november Dina Johanna (Dini) Buitenhuis-Bouwmeester 77 jaar 
08 december Adriana Jochems - Klomp   77 jaar 
09 december Esther Tolsma – Vosselman   53 jaar 
 

2022 
06 januari Puck (Jenneke Jeannette) Westerveld   65 jaar 
16 januari Judith Zwart – Niezen    83 jaar 
31 januari Arendje Noorlander – Huisman   93 jaar 
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Allen:   

 
 
21 maart Aaltje Arendina Wassink- Reurich   75 jaar 
11 mei   Johanna Adriana Simona te Bokkel - 

van der Wal   77 jaar 
12 mei  Sara Elisabeth (Elly) Burghout   81 jaar 

30 mei  Bartus Martinus (Bart) Kulik   86 jaar 
26 juli  Verdi Moens     83 jaar 
28 juli  Iim Latuputty - Rukmini   74 jaar 
3 september Elisabeth (Liesbeth) de Haan – Elzinga  75 jaar 
27 september Gerrit Dirk Keus    88 jaar 

 
Allen: ‘Koester de namen die wij hier gedenken’ 
 
Wij gedenken mensen uit onze geloofsgemeenschap die wij niet persoonlijk 
hebben gekend en van wie wij geen nabestaanden hebben kunnen uitnodigen. 
Wij noemen hun namen:  

Napoleon Andreas Struijk, Emma Wilhelmina Staal-Vaandrager, Marcus Pos, 

  Geertruida Aafje Prins - de Groot, Gerrit Koetsier. 
 
We steken één kaars aan voor hen en voor alle gestorvenen die wij persoonlijk 
gedenken. 
 
Allen: ‘Koester de namen die wij hier gedenken’ 

 
Gebedsregel 
 
Lied: ‘Jezus, U bent / Jesus le Christ’ (bijherhaling en in afwisseling 

Frans/Nederlands)  
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Dankgebed 

 
Voorbeden 

onderbroken door lied 368f ‘God van leven en licht’ 

 
 

Stil gebed 
 
Onze Vader 

 
Aandacht voor de gaven - via de app Appostel of SKG Collect, via 

 collectebonnen of contant.  

a. De diaconale collecte is bestemd voor het Citypastoraat – Inloophuis. 

b. De tweede collecte is bestemd voor de kosten van onderhoud en pastoraat. 

c. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor de wijkkas.  

 
Slotlied: lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

1. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
   jou nabij op al je wegen, 
   met zijn raad en troost en zegen. 
   Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
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WEGZENDING EN ZEGEN 
 

Zegen beantwoord door een gezongen ‘Amen’ 
 
Lied: ‘Lied om mee te gaan’ (Luijpers/Bulder) 

 

 
 


