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- muziek:  J.S.Bach - Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ - BWV 639
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee

Mededelingen:

- vanaf 30 oktober tot 9 januari hangen er de schilderijen van Annemarie
van der Sluys- van Slooten.

- di 8 nov - 10.00 u - gespreksgroep Vrouwengroep

- wo 9 nov - 20.00 u - gespreksavond - Verdiepen met Etty Hillesum -
leiding Madelief Brok

- do 10 nov - 20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

- vr 11 nov - 10.00 u - Schrijfworkshop Impact in je leven met Marieke
Verhoef

- zo 13 nov - 10.30 u - Bezinnen op zondag - Helende werking van de natuur
met Inez Hafkamp met muziek verzorgd door
Jeanneke van Buul, sopraan - Ad Broeksteeg, piano

- wo 16 nov - 19.30 u - Dansen een taal voorbij woorden met Inge Ballast

-oOo-

De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en
verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn

Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting
tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen

hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen,
evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl

De Woudkapel

zondag  6 november 2022

Gedachtenisdienst

-oOo-

voorgangster:  Roos Ritmeester
fluitiste:  Eleonore Pameijer

organist:  Gerard Zwart
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- muziek:  J.S.Bach (1685-1750) - enkele bewerkingen over
Liebster Jesu, wir sind hier

- welkom en mededelingen - ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 601 - Licht dat ons aanstoot in de morgen - staande

Licht, van mijn stad de stedehouder, / aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder, / draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  / of ergens al de wereld daagt,
waar mensen waardig leven mogen / en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien / wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien / en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen  / zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren, / licht, laatste woord van Hem die leeft.

t:  Huub Oosterhuis - m:  Antoine Oomen
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- zingen:  NLB  657 - Zolang wij ademhalen - staande

Al is mijn stem gebroken, / mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen / draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen / of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen / heeft mij aan ’t licht getild!

Het donker kan verbleken / door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:  / zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken / aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent / dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen / door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven / om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, / het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten / het komend bruiloftsfeest.

t:  Sytze de Vries - m: Wales 1865- uitzending en zegen
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t  onbekend - m:  Jacques Berthier

- stilte

- daarna zingen we het slotlied NLB 657 - zie pagina 5
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- hierna gaan we zitten

-` inleidende woorden

- votum en groet

- gebed

- muziek:  J.S.Bach -  uit Partita in a-moll - Sarabande en
Bourrée Anglaise - BWV 1013 - fluit solo

- 1e lezing:  Psalm 22

- muziek:  Cl. Debussy (1862-1918) -  Syrinx (1913) - fluit solo

- inleidende woorden op het boek Job

- 2e lezing:  Job 42 : 1 - 4

- overdenking

- stilte

- muziek:  Rita Hijmans (1948-) - Een grijze morgen (2013) - fluit solo

- inleidende woorden bij gedenken overleden leden Woudkapel

- korte stilte - Onze Vader

- gelegenheid voor iedereen een kaarsje aan te steken onder het zingen van

NLB 598 - Als alles duister is

zie pagina 4


