
 

 

Uitnodiging 

 

 

Laatste zondag kerkelijk jaar 2021 – 2022 



 

 

 

 

      Haaksbergen, 5 november 2021 

 

Haaksbergen, 5 november 2022 

 

Beste mevrouw / meneer / familie, 

 

Wij nodigen u hartelijk uit voor de kerkdienst op zondag 20 

november as. in de Protestantse Kerk aan de Jhr. von 

Heijdenstraat 4 in Haaksbergen aanvang 10:00 uur. In die 

kerkdienst noemen we de namen van alle mensen die het 

afgelopen jaar uit ons midden vielen. 

 

Zondag 20 november vieren we de zogenaamde ‘laatste zondag 

van het kerkelijk jaar’ die ook wel ‘eeuwigheidzondag’ genoemd 

wordt. In de kerk en in onze gemeente is het een goed gebruik om 

aan het eind van de herfst – voor we in de Advent onze blik op de 

toekomst richten - stil te staan bij wie ons in het afgelopen jaar 

ontvallen zijn. We noemen één voor één hun namen. Ook de 

liederen, lezingen en gebeden in deze kerkdienst zijn gekleurd 

door al die verwarrende gevoelens en gedachten die kortweg met 

‘gemis’ of ‘rouw’ aangeduid worden. We zoeken naar woorden, 

gedachten en rituelen bij verdriet, hoop en troost.  

  

Wij willen u graag laten weten dat u in onze gedachten en 

gebeden bent en dat we in de dienst van 20 november ook de 

naam van wie u lief was zullen noemen. Meer nog willen we u op 

deze manier hartelijk uitnodigen om in de kerkdienst aanwezig te 

zijn. Wij hopen u te mogen verwelkomen.  

 



 

 

Ook nog dit: wij sturen deze brief naar één contactadres per 

familiekring. Wilt u zelf deze uitnodiging doorgeven aan eventueel 

andere familieleden / betrokkenen? U kunt een digitaal exemplaar 

van deze uitnodiging vinden op onze website www.pkn-

haaksbergen.nl. Wellicht is dat handig met het oog op het 

informeren van eventuele anderen. 

 

We realiseren ons goed dat deze uitnodiging weer kan raken aan 

uw verdriet en gemis. Toch hopen we dat u ook uit die 

herinneringen - aan zowel het leven als de dagen van het afscheid 

van uw geliefde gestorvene - kracht en troost haalt en bovenal dat 

u uw levensweg in vrede zult kunnen vervolgen. 

 

Wij wensen u daartoe Gods zegen en kracht.  

 

Namens de kerkenraad, 

 

 

    

 

 
  (Ouderling Jannie de Greef                                 (ds. Job Stein) 
   voorzitter van het Ouderlingenberaad) 

 
 

 

 

 

 

 

PS: Raadpleeg voordat u afreist alstublieft onze website  www.pkn-

haaksbergen.nl.  We verwachten dat de dienst gewoon door kan gaan, maar 

houden in ons achterhoofd toch ook rekening met de mogelijkheid van 

tijdelijke beperkingen vanwege corona. Als we daarmee te maken krijgen dan 

kunt u op de website lezen hoe we daar dan mee omgaan.   

http://www.pkn-haaksbergen.nl/
http://www.pkn-haaksbergen.nl/


 

 

Als jouw naam klinkt, 

zie ik even 

hoe je liep en wat je zei, 

wat er altijd is gebleven 

van jouw leven diep in mij. 

 

Als jouw naam klinkt, 

stroomt er water 

uit mijn ogen, door mijn ziel. 

Onze dromen, plan voor later 

tijd die in het water viel. 

 

Nu jouw naam klinkt, 

komt tot leven 

hoe je mij hebt meegemaakt, 

mee geschapen, weggegeven, 

mijn bestaan hebt aangeraakt. 

 

Nu jouw naam klinkt, 

wacht ik onder 

onze levens eens een hand. 

Ook al voelt nu alles zonder, 

God brengt ons weer in verband. 

 

tekst: Michiel de Zeeuw  

Uit Woord en Weg nov 21 


