
Overstapdienst 2019
zondag 7 juli in de Oude Kerk, 10.00 uur

voorganger ds. Johan Meijer
pianist Lex Griffioen

koster Immy Hortensius
voorbereid door Lianne, Annelies en Mieke

overstapkinderen Sanne, Lotte, Tunmise en Andor
in deze dienst nemen we afscheid van Marije Kooistra



pianomuziek voor de dienst

welkom door ouderling van dienst Bastiaan Mul

de overstapkinderen komen binnen

aansteken van de Paaskaars

eerste lied 288 (tweemaal gezongen)



stil moment, woorden van vertrouwen en groet

gebed 

lied Als een hert dat verlangt naar water
naar Psalm 42:2, tekst en melodie: M. Nystrom , vertaler onbekend

de overstapkinderen krijgen een Bijbel van de kindernevendienstleiding

Schriftlezing Lucas 10: 1-20 door Lotte



lied Het eerste woord zal vrede zijn
tekst Hanna Lam, melodie Wim ter Burg

bron Alles Wordt Nieuw, III, 20

couplet 2
En als jouw groet geen goed ontmoet
je woord geen weerklank vindt,
schud dan het stof af van je voet,
‘t verwaait wel op de wind

refrein 



couplet 3 
Wanneer je gaat in vredesnaam
op weg door stad en land,
dan mag je blij zijn, want jouw naam
staat woordelijk in Gods hand.

refrein

overdenking 

voor de kinderen van groep 1-7 is er onder de toren een eigen activiteit

pianomuziek 

vertelling over de reis van je leven 

overstapliedje 
tekst Johan Meijer, 26 juni 2019

melodie Wim ten Burg, 'Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen'. 

1 Stap de stad maar in, ga maar door de poort,
stel je open voor wat je ziet en hoort:
mensen met hun goede wensen,
levenslessen over grenzen.
Leer wat goed is en wat kwaad,
zodat niets jouw leven schaadt.

2 Stap de stad maar uit, ga maar door de poort,
wandel veilig verder en leer steeds door.
Stel je open voor het leven,
mensen die jou liefde geven.
Leef en groei en bloei en weet:
God gaat altijd met jou mee! 

afkondiging van overlijden, waarbij we (voor zover mogelijk) opstaan. Na 
de stilte wordt het gedachtenisblaadje bevestigd aan de gedachtenisroos 
en zingen wij:



moment van afscheid van Marije

dankgebed, voorbeden, stil gebed 
gezongen Onze Vader: lied 1006

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen. 

collecte
de goede wensen voor de overstapkinderen en voor Marije worden 
verzameld



 slotlied 416

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. 



opdracht en zegen, beantwoord met

Er is koffie, thee en limonade na de dienst in de Potkaamp. 
Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!


