
Herdenkingszondag en Covid 19 …… interactief 


Op 22 november, de laatste zondag vóór Advent herdenken wij onze gemeente-
leden die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook deze keer worden hun namen 
genoemd, familieleden zijn uitgenodigd en er worden kaarsen gebrand. Een 
grens van 30 kerkgangers betekent voor de meesten van ons : thuis de dienst 
online volgen, en dat is toch heel anders dan “gewoon” 

Zelf ervaar ik in de herdenkingsdiensten altijd een gevoel van saamhorigheid, en 
dat heeft ook te maken met het “algemene” deel van herdenken. We hebben 
daarvoor iets bedacht. 
Er komt een herdenkingsfilmpje met mooie sfeervolle muziek met teksten en 
beelden, over het noemen van de namen van overledenen, van geliefden die je 
in je hart draagt. Met het noemen van hun naam blijft de herinnering levend.  

Herinneren, namen noemen, kan ook via internet. Daarom deze oproep : geef 
namen door die je genoemd wilt hebben, geliefden die je op dat moment wilt 
herdenken. Het overlijden mag kort geleden zijn, maar ook langer. Alle namen 
die we krijgen toegestuurd komen in de film in beeld. Je mag één, maar ook 
meer  namen doorgeven. Noem ze zoals je ze voor jezelf noemt, gewoon de 
eigennaam zonder achternaam. 

Voorbeeldje : ik wil 3 mensen noemen: 2 familieleden die dit jaar zijn overleden en een lieve vriendin 
die ik al langer mis. Hun roepnamen geef ik op, die komen achter elkaar te staan. Zo komen de na-
men in kleine groepjes in beeld, per opgave staan ze bij elkaar. 

Stuur mij de namen en ik zorg dat zij allemaal in de film komen. Als je iemand kent die een naam wil 
opgeven maar die dat zelf niet via internet kan doen, wil je vast wel even een handje helpen, mis-
schien ook wel met bekijken van de film op 22 november.  

Het liefst ontvang ik de namen per mail, what’s app, of telefoon. Inzenden kan vanaf nu tot en met 12 
november. Ik heb nog even tijd nodig om de film af te ronden.  

Het is waardevol om samen te gedenken, ondanks de covid maatregelen en ik ben ervan overtuigd 
dat dat kan. Ik kan het niet alleen en heb u, jullie nodig. 

Na afloop van de dienst van 22 november zorg ik voor een link waarmee je het filmpje kunt downloa-
den om het offline nog eens te bekijken en te bewaren,   

Ik hoop op veel reacties ! 

Nel ( ook alleen voornaam) 

muziek@oosterkerk.nl 
0610884294 


