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Orde voor de Baalderdienst

In deze dienst zullen we de namen 
noemen van de mensen die in het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden in onze wijkgemeente.



Orde voor de Baalderdienst

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Organist: Bert Slijkhuis

M.m.v. Liedboekkoor o.l.v. Ina Bosscher

Ynette Mulder op Blokfluit 
Jacqueline Sybesma op Dwarsfluit

Sabine Schynol op Cello

&



Te zingen liederen in de dienst:

Lied 221

Lied 286

Lied 728

Lied 730

Lied 753

Lied 62B

Jezus U bent het licht

Lied 371













Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn 
vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn 
wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.



Spreekt Gij het woord dat mij 
vertroosting geeft, dat mij bevrijdt, en 
opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde 
heeft, wil alle liefde aan uw zoon 
besteden.
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij 
leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn 
gebeden.





Bemoediging en groet:

Vg: Onze hulp is de Naam van de 
Heer

Allen: die hemel en de aarde gemaakt 
heeft



Vg: Nooit laat Hij zijn wereld 
en ons mensen in de steek

Allen: Eeuwig duurt zijn trouw



Vg: De Heer zij met u, met jou

Allen: Ook met u zij de Heer.

(We gaan weer zitten!)



We bidden voor de nood van de 
wereld.



We steken een kaars aan 
voor al die mensen –
door God gemaakt! –

die naamloos in het 
afgelopen jaar zijn 
gestorven, wereldwijd.







KOOR





KOOR



Uitleg 
bloemstuk

Door Eef



Bron: Gonny Luijpers

















Kinderen &

Tieners Op Zondag

Naar hun ruimte.  

Maar eerst, een kort gesprekje!





Wij    gaan voor e - ven uit el -kaar 

en    de–len nu  het  licht. 

Dat  licht ver - telt ons  iets van God. 

Op   hem zijn  wij  ge - richt



2.
Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld



3.
Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal































Jezus begon ook te huilen.





14 1 Wees niet ongerust, maar vertrouw 
op God en op mij. 2 In het huis van mijn 
Vader zijn veel kamers; zou ik anders 
gezegd hebben dat ik een plaats voor 
jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik 
een plaats voor jullie gereedgemaakt 
heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met 
me meenemen, en dan zullen jullie zijn 
waar ik ben.



4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen 
ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet 
eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe 
zouden we dan de weg daarheen 
kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de 
weg, de waarheid en het leven. Niemand 
kan bij de Vader komen dan door mij.



Zingen;

Lied 783: 
1, 2, 3

Koor zingt “Tears in Heaven”









































29 december 2015  Tonia Spijkers-Kelder  94 jaar

24 januari 2016  Gerrit Nijeboer  45 jaar

24 februari 2016  Gerrit Meijerink  57 jaar

29 februari 2016  Jennigje Hultink  75 jaar

9 maart 2016  Jan Harms Berghuis  85 jaar

13 maart 2016  Willem ten Brinke  68 jaar

19 maart 2016 Feyim Inak  69 jaar

29 maart 2016  Jacob van der Meer  92 jaar

5 juni 2016  Hilligje Reinders-Bruggeman  91 jaar

16 juli 2016  Gustaaf Anton van den Berg  71 jaar

31 juli 2016  Johanna Reinders-Beenen  82 jaar

28 september 2016  Greet Duine  52 jaar

27 oktober 2016  Hilligje Olthoff-Lenters 55 jaar



Zingen;

Lied 753: 1-3











Mijn ziel verstilt in rust en 
vrede bij God: van Hem alleen 
mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn 
ziel in vrede, keert zich stil tot 
Hem.





Jezus U bent het licht in ons 
leven,
laat nimmer toe dat mijn 
duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het Licht in ons 
leven: open mij voor Uw 
liefde, o Heer.
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Collecte

1e; Hospice Hardenberg
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds







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.



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.



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.



Uitzending en Zegen



Er is koffie, thee en limonade!
Iedereen een fijne zondag gewenst!

Een fijne week.

Het zijn de woorden niet die troosten
maar ’t hart dat erin spreekt;

verbondenheid verdraagt vaak stilte
want veel gepraat verbreekt

wat opgebouwd werd al die jaren,
wat bindt en doet tezamen staan;

Zo laat ons dan het laatste stukje
van heel die weg maar samen gaan.

Wil ook je tranen niet verbergen,
de wanhoop, pijn en eenzaamheid;

ik wil je graag nabij toch blijven
wanneer je om je heengaan schreit.

En wordt het laatste stukje moeilijk,
je weet: ik vind geen woorden ooit,

maar Hij die heel je leven leidde,
Hij blijft je trouw, vergeet je nooit. 

Graag tot weerziens op 11 december!


