Onvergetelijk
Die ons in ’t hart geschreven staan,
en onze dagen deelden
maar in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
hun naam nog overnachten?
Nooit wordt de droefheid bodemloos:
God houdt zijn handen open
Het brekend leven, doods en broos,
draagt hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan zijn in Gods trouw geborgen.
De naam, waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft hun naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten.
Hij wekt hen uit de slaap en zal hen van de dood genezen.
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Eeuwigheidszondag 2022
Gedachtenis van de overledenen
Lena Petronella van Veen - Hoosbeek
† 1 december 2021 – 90 jaar

Anthonie Govert Arie Pennewaard
† 2 juli 2022 – 79 jaar

Aartje de Kort - Ponsioen
† 12 december 2021 – 93 jaar

Jan Adrianus Verkaik
† 23 juli 2022 – 86 jaar

Clazina Verdel - de Visser
† 8 januari 2022 – 79 jaar

Hendrik Kleijbeuker
† 25 juli 2022 – 77 jaar

Trijntje Schijf - Lekx
† 28 januari 2022 – 81 jaar

Antje Koelewijn-van Dijk
† 2 augustus 2022 – 81 jaar

Jannigje de Jong - Doornekamp
† 28 januari 2022 – 95 jaar

Bianca Daniëlle van der Bilt Westmaas
† 9 augustus 2022 – 46 jaar

Berto Cornelis van der Vis
† 1 februari 2022 – 78 jaar
Marianne Langeveld - Goebel
† 2 februari 2022 – 73 jaar
Pieter Houweling
† 1 maart 2022 – 78 jaar
Wilhelmina Johanna van der Putten van Oosterom
† 14 maart 2022 – 84 jaar
Cornelia de Jong - de Bruin
† 15 maart 2022 – 87 jaar
Abraham Arnoldus Janssen
† 12 mei 2022 – 82 jaar

Marijke Heemrood-Binnekamp
† 25 augustus 2022 – 71 jaar
Jacob (Joop) Timmer
† 26 augustus 2022 – 84 jaar
Heiltje Cornelia Verschuur Uittenbogaart
† 15 september 2022 – 76 jaar
Cornelis Westdijk
† 21 september 2022 – 79 jaar
Johannes van den Hoek
† 30 september 2022 – 78 jaar
Johanna in ‘t Veld-Kool
† 17 oktober 2022 – 80 jaar

De mensen die we missen
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.
Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.
God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.
Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!
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