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U kunt doorgeven voor het aandachtsboek 
waarvoor u een lichtje wilt aansteken door te 

appen of sms-en naar 06-26999594 
 

Inleidend piano- en fluitspel: Reihen der 
seligen Geister uit Orfeo – C.W. Gluck  
  

Woord van welkom 
 

De kaarsen worden aangestoken  
 

Zingen Lied 283 vs 1 allen, vs 2 zanggroep  

en vs 3 allen (staande) 
 

Bemoediging 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Zie ons aan God zoals wij hier zitten 

a: LEES ONZE HARTEN 
v: Vat ons samen in de stralen van Uw liefde 

a: WIJS ONS UW WEG - AMEN 
 

Zingen lied 283 vs 4 zanggroep en vs 5 allen 
 

Gebed 
 

Lezing Prediker 11 vs 7 t/m 12 vs 7 

 
Zingen Lied 736 vs 1 zanggroep,  

                         vs 2 en 3 allen 
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Overdenking  

 
Zingen Lied 731 vs 1 en 2 zanggroep,  

                        vs 3 allen 
 

Inleidende woorden 
 
Iedere keer wordt er na het noemen van een 

naam door een kind een lichtje aangestoken dat 
is ontstoken aan het licht van de Paaskaars. Een 

laatste lichtje steken we aan voor wie niet 

genoemd zijn. 
 

Moment van stilte 
 

Pianospel lied 598 

De kinderen komen binnen  

 
Zingen Lied 598, 1 x dwarsfluit,  

                         1x zanggroep, 2 x allen 
 

Gezamenlijk gedenken: Herinner De Namen 
 

Deze film is terug te zien, u vindt de link later 
deze dag op www.oosterkerk.nl 

 
Digitaal aandachtsboek 
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U kunt doorgeven waarvoor u een lichtje wilt 
aansteken door te appen of sms-en naar  

06-26999594 
 

Dankgebed, Voorbeden,                       
Stil gebed, Onze Vader  

 
Uittochtslied Lied 426, 1x zanggroep, 1x allen 

                   Nederlandse tekst 
 

Zegen v:……. 

          a: AMEN  
 

Uitleidend orgelspel 
 

De film ‘Herinner De Namen’ is terug te zien 

op www.oosterkerk.nl 

 
 

 

 

 

 

        

 

 

 


