
Eeuwigheidszondag 2021



orde van dienst voor de Eeuwigheidszondag 
21 november 2021

9.00 en 11.00 uur 
in en vanuit Oude Kerk van de Protestantse gemeente Borne

voorganger ds. Gerco Veening en ds. Johan Meijer

organist Jan Braakman

m.m.v. zanggroep o.l.v. Heleen Steenbergen

zanggroep 
Leydie en Henk Lucas, Klaske Kuipers, Dea Valk, Rita Kremer, Gerard Adams

symbolische schikking leden werkgroep liturgisch bloemschikken

beeld en techniek (11.00 uur) Roel van Os

kindernevendienst (11.00 uur) Mieke Bouwman

kinderen die lichten aansteken
Youri en Quinten  (9.00 uur) 

Britt en Fleur (11.00 uur)

ouderling van dienst 
Gerie van der Endt (9.00 uur) 

Karin Jobse (11.00 uur)

Met pijn in het hart hebben wij het besluit moeten nemen dat we 
vanaf vandaag niet meer zullen zingen als gemeente. Dit in verband 
met de zorgwekkende situatie rond het Corona-virus. De zang in deze 
dienst wordt geheel verzorgd door de zanggroep. 



de klokken luiden 

orgelspel voor de dienst

welkom en  aansteken van de paaskaars
de gemeente gaat staan

intochtslied 727: 1,2

2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja! 

bemoediging en groet 
v Onze hulp is in de Naam van de Heer
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v De Heer zal bij u zijn
A DE HEER ZAL U BEWAREN

de gemeente gaat zitten



ROND DE GEDACHTENIS VAN ONZE GESTORVENEN

inleidend woord 

lied  732: 1,3,4

3 Herders die ons weidden, op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren, schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur, 

4 dat van alle zijden mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen roepen: God is hier,
zingen voor de Heer. 



wij gedenken 

2 december Gezientje  Blömer -Bos 87 jaar
6 december Albert Nijboer 96 jaar
14 december Nel Florijn 89 jaar
17 december Annie van Tellingen- Bruijs 86 jaar
1 januari Johan  ten Brink 89 jaar
5 januari Jo Broekate – Keizer 92 jaar
18 januari Renske Ardesch- Naber 93 jaar
23 januari Gerrit  Horstman 79 jaar

lied 199 Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.



wij gedenken

26 januari Lien Bokma -Fennema 84 jaar
25 april Jo Ballast – Pellewever 87 jaar
30 april Anneke Meesterberends- Koopman 70 jaar
5 mei Harm Olthof 77 jaar
9 mei Jan van den Berg 83 jaar
14 juni Janny Brinkman-ten Berge 84 jaar
16 juni Henk ter Horst 94 jaar
22 juni Fred Olde Kalter 54 jaar

lied 199 Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.



wij gedenken

2 juli Gerrit Boers 90 jaar
9 augustus Doede Faber 79 jaar
28 augustus Tine van Dam-Potgiesser 90 jaar
11 september Albert van Eldik 88 jaar
12 september Tineke  Uittenbogaard-van der Wolf 82 jaar
17 oktober Dick de Jongh 93 jaar
27 oktober Tjitske Voet 79 jaar

lied 199 Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

wij gedenken allen die ons in onze persoonlijke kring van familie of 
vrienden zijn ontvallen in het afgelopen jaar of langer geleden

wij gedenken alle kinderen, die levenloos ter wereld zijn gekomen, en 
die een naam hebben ontvangen of die geen naam hebben gekregen, 
maar die allemaal gekend zijn en blijven door God 

wij gedenken allen die zijn omgekomen bij terreurdaden en in 
oorlogsgeweld



wij gedenken allen die zijn gestorven door honger of natuurgeweld 
overal op deze aarde

wij gedenken allen die gestorven zijn zonder naam en om wie niemand 
treurt, dat zij geborgen zijn in Gods genade en ingelijst in zijn Licht. 

Lied 199 Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

een licht voor een dierbare 
thuis mag men op dit moment een licht ontsteken, 
de mensen in de kerk kunnen het kaarsje dat zij ontvangen 
hebben later thuis ontsteken. 



gebed om ontferming

gloria lied 306



gebed tot de Geest 

11.00 uur: de basisschoolkinderen komen naar voren om het licht mee te 
nemen en gaan daarna naar de nevendienst

Evangelielezing  Matteüs 5: 1-12

lied 321: 1,3,4

3 Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht. 

4 Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees. 

overdenking 

orgelspel 



dankgebed, voorbeden, stil gebed 

Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen.

11.00 uur: kinderen komen terug van de nevendienst en oppas

de gemeente gaat staan
slotlied 416: 1, 3, 4

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. 

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  met gesproken Amen

orgelspel 
 


