Gedachtenisdienst 1 november 2020
Afscheidsdienst ds. Ineke de Feijter

Koorkerk
Middelburg

Voorganger:
Gastheer:
Leesdienst:
Muzikale bijdrage:
Organist/Pianist:
Koster:

ds. Ineke de Feijter
Wim van Liere
Wim Jumelet
Tineke Bins, Trees Verwilligen,
Adrie le Clercq en Wim Wattel
Martin van der Bent
Joke Homan

Welkom
Aanvangslied: Met nieuwe woorden voor een oud
verhaal (uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien: 102,
melodie naar Psalm 124)
Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.
Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.
Met nieuwe woorden voor een oud verhaal
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.

Woorden van aanvang, bemoediging en groet:
(gedicht ‘Ruimte’ van Maria Vasalis)
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We luisteren naar: Ruimte waar het licht kan komen
(Zangen van Zoeken en Zien 496)
Ruimte waar het licht kan komen
Wind kan waaien
Adem stromen.
Ruimte die doet leven
Stilte waar je God kunt horen
Open harten open oren.
Stilte om te zijn.
Licht waarin wij samen staan
Geest van God raak gij ons aan
Dat wij open gaan.
Lezingen
Hooglied 8: 6-7
Draag mij
als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.
Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.
“We voelen ons kwetsbaar, omdat we niet weten
waar we staan. We zijn overgeleverd aan iets waarop
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we geen grip kunnen krijgen. Een heftige gebeurtenis,
een immens verdriet. We zijn uit het vertrouwde huis
van alledaagse routines of zekerheden geworpen.
Sterker nog: de vraag is of dat vertrouwde huis nog
wel bestaat. We voelen ons letterlijk unheimlich“.
(Leon Huets, Filosofie Magazine, nr. 11, 2016)

Muziek: Behüte mich Gott (Taizé Liedboek 16b)
‘Behoed mij God, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg
ten leven. Bij u is vreugde, blijvende vreugde’
Overdenking
WAT IS GELUK

(RUTGER KOPLAND)

Omdat het geluk een herinnering is
bestaat het geluk omdat tevens
het omgekeerde het geval is,
ik bedoel dit: omdat het geluk ons
herinnert aan het geluk achtervolgt het
ons en daarom ontvluchten wij het
en omgekeerd, ik bedoel dit: dat wij
het geluk zoeken omdat het zich
verbergt in onze herinnering
en omgekeerd, ik bedoel dit: het geluk
moet ergens en ooit zijn omdat wij dit
ons herinneren en ons dit herinnert.
-----------------------------------

uit: 'Tot het ons loslaat', 1997
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Muziek Tui amoris ignem ascende (Taizé Liedboek 681)
‘Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde’
Praktische aanwijzingen bij de gedachtenis
We gedenken degenen uit de gemeente die in het afgelopen
jaar zijn overleden, door het noemen van hun naam en het
ontsteken van een kaars voor hen. Voor de betrokken families:
wanneer de naam van uw dierbare klinkt, nodigen wij u uit naar
voren te komen (aan de linkerkant is een opstapje met leuning)
en de kaars aan te doen. Na afloop van de dienst geven we u
die uiteraard graag mee, samen met de witte roos die erbij
staat. Om die te kunnen onderscheiden willen we u vragen de
kaarsen aan te steken te beginnen met de meest linkse en zo
naar rechts te gaan, dan staan ze op dezelfde volgorde als de
namen in de orde van dienst. Joke Homan zal het licht ontsteken
aan de paaskaars en u dat bij de tafel overhandigen zodat u
daarmee uw kaars kunt aansteken. Zij neemt de aansteek-kaars
ook weer van u aan. U kunt dan bij het middenpad (dus niet
terug via de linkerkant) het liturgisch centrum verlaten. Let
daarbij a.u.b op de afstap (voor wie een steuntje nodig heeft zal
er iemand staan om u desgewenst aan de elleboog te
ondersteunen).
Wanneer de laatste kaars is aangestoken, is er ruimte voor een
ieder die iemand persoonlijk wil gedenken om in stilte een klein
lichtje aan te steken. We vormen links vooraan, in het linker pad
bij de deur, een rij. Let erop dat u anderhalve meter afstand
houdt van degene(n) voor en achter u; links vooraan vindt u de
opstap. Aan de tafel krijgt u de kaars om uw lichtje mee aan te
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doen aangereikt. U geeft deze ook weer terug (dus niet
doorgeven aan de volgende). Een vriendelijk verzoek i.v.m.
veiligheid om eerst de kaarsjes achteraan aan te steken en pas
dan de voorste. U kunt het liturgisch centrum verlaten bij het
middenpad. Dus niet via de linkerkant. Let daarbij a.u.b op de
afstap (voor wie een steuntje nodig heeft zal er iemand staan
om u desgewenst aan de elleboog te ondersteunen).
Gedachtenis van de Koorkerkers die in het afgelopen
jaar zijn gestorven. Bij elke genoemde naam klinkt,
terwijl de families hun kaars aansteken, de acclamatie:
‘Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint
jamais, ne s’éteint jamais’ (Liedboek 598). ‘Als alles
duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft, vuur dat nooit meer dooft’
Wij gedenken:
Mw. Jonker-Beuns
Willem Koster
Ben Veltman
Johanna Sara Bron
Richard Frits Eugène Oldenziel
mw. Brons van Varik
Jo Boone
Maria Koekman - Oosthuizen
Mariannne de Pagter - Kuiper
Adri Karman
Een ieder die dat wil kan nu een lichtje aan komen
doen
6

Muziek tijdens de gedachtenis: Northern Lights Ola
Gjeilo

Gebeden, stilte, Onze Vader
Acclamatie tussen de gebeden: Liedboek 925, Wek mijn
zachtheid weer
Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is
En mij toevertrouw
En het licht niet haat
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Na de stilte bidden wij samen het Onze Vader (in
onderstaande hertaling)
Goddelijke geestkracht van Liefde
Die waait waarheen zij wil
Onuitputtelijk jouw Naam
die wij koesteren.
Een hemelse aarde
is, met jou, ons verlangen
Laat dat vandaag
En van dag tot dag
het Licht zijn om uit te leven.
Beziel ons tekort
dat wij rechtdoen aan een ander,
aan de wereld.
Maak krachtig in ons
Uw adem, jouw inspiratie
Vrijwaar ons van wat haar tegenspreekt
want aan haar is de toekomst
van haar de moed, het visioen
Kome wat komt. Amen
Mededelingen door Wim
Collecte voor de Stichting Zeeuws Verlies (zie de info in
de flyer in de bank).
Tijdens de collecte speelt Martin: Allegro uit Concerto
del Sigr. Meck Johann G. Walther
Zegen
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Slotmuziek
May the road rise to meet you
may the wind be always at your back
may the sun shine warm upon your face
the rains fall soft upon your fields
and until we meet again,
until we meet again,
may God, may God hold you
in the palm of His hand.
And until we meet again,
until we meet again,
may God, may God hold you
in the palm of His hand.
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Collecte voor de Koorkerkgemeenschap: in de COLLECTEBUS
bij de uitgang via de keuken.

`
Koorkerkgemeenschap Telefoon Koorkerk: 0118 61 37 57
Volgende vieringen / activiteiten:
8 november: ds. Chris Vonck
15 november: ds. Joep de Valk
22 november: ds. Ivo de Jong
29 november: pastor Wim van Goch

10

