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Feest van de Ontmoeting

5 maart 2016

De Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten

Nederland - Duitsland

neemt afscheid van Rika Manschot

www.kerkcontacteneuropa.nl/Duitsland



Ochtendprogramma

vanaf 10.00 uur inloop in ‘de Witte Huisjes’
 aanmelden, koffie/thee en ontmoeting

10.30 uur  we gaan naar De Oude Kerk
 welkom door Gerben Dijkstra
 openingstekst (zie blz 3)
 lied: Dat nieuwe geestkracht ons vervult... (zie blz 4)
 voorstellingsronde door Joke Brederveld

Gemeentecontacten in verleden, heden en toekomst
inleiding door Ds. Ari van Buuren

“Mijn ideaal is een netwerk van gemeentecontacten over 
Nederland en de DDR te doen groeien.”
Wat is er over van onze dromen van toen?
Hoe kunnen gemeentecontacten doorgaan met een 
generatie die de DDR niet kent?

lied: Door goede machten trouw en stil omgeven (zie blz 5)

vragen

en:  Hoe ziet u de toekomst van de gemeentecontacten?

lied: Laat warm en stil de kaarsen branden heden (zie blz 6)

Bericht zur Lage door Juliane van der Mossel

mededelingen

lied:  Komm Herr segne uns (zie blz 7)

12.30 uur – 13.30 uur:
lunchpauze in ‘de Witte Huisjes’ – onderlinge ontmoeting

er is melk, karnemelk en jus d’orange op consumptiebonnen 
verkrijgbaar, en soep voor €1,50.
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Middagprogramma

13.30 uur Afscheid van Rika Manschot in De Oude Kerk
afsluitend lied  Ga met God …. (zie blz 8)

14.00 uur Andacht  (zie blz 9)
Jan Willem Fortuin, Leny de Pijper-de Lange, Ari van Buuren, 
Bram van Dijk

Aansluitend is er in ‘de Witte Huisjes’ gelegenheid om persoonlijk 
van Rika afscheid te nemen en elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een drankje en een hapje.

*  *  *

Tekst bij de opening

Gij, Schepper van hemel en aarde,
die ons, mensen, bedacht hebt 
naar Uw beeld en gelijkenis,
wij dragen deze wereld aan U op.

Keer U niet van haar af, 
laat haar niet over
aan wat wijzelf hebben opgeroepen 
aan onheil en onvrede.

Leer ons in deze wereld te leven
met wat wij niet kunnen veranderen; 
en geef ons de moed 
te helpen veranderen wat zo niet langer kan.

O God, voltooi wat Gij begonnen zijt 
met deze aarde die uw wereld is, 
waar uw genade zichtbaar is geworden
in Christus Jezus, Mensenzoon.

uit: Zeggen en zwijgen - Oecumenisch gebedenboek voor alledag
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Te zingen liederen tijdens de ontmoetingsdag 2016

Na de opening door Gerben Dijkstra

zingen: Dat nieuwe geestkracht ons vervult (JvO-bundel Lied 8)
tekst: Jan van Opbergen - melodie: O, Heiland open wijd

 

   1 Dat nieu - we   geest  -  kracht   ons     ver  -   vult,
 

       ver-nieuwd ge  -  loof       met      veel        ge  -   duld

        van - we -  ge       ooit       een       be    -    ter      land,

         het  ligt      in        on    -     ze         ei    -    gen     hand.

2 Dat wij niet bang voor ons bestaan
 de nieuwe wegen leren gaan
 die leiden naar een maatschappij
 van hebzucht en van oorlog vrij.

3  Dat wij niet om te kopen zijn
 met geld en goed, met schone schijn.
 Dat God ons lange adem geeft,
 zodat zijn toekomst in ons leeft.
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Na de inleiding door ds. Ari van Buuren

zingen: Door goede machten trouw en stil omgeven (naar NLB 511)
tekst: Dietrich Bonhoeffer  hertaling: Ari van Buuren   
melodie: Psalm 110

 

          1       Door goe-de mach-ten   trouw   en      stil    om - ge  -   ven
 

                        Be - hoed,   ge  - troost:  ja,     het       is      won- der - baar.
 

                        Zo       wil      ik      de   -   ze          da   -   gen   met   u      le   -  ven
 

                        en     met       u          in  -  gaan    in     het    nieu - we      jaar.

  2 Nog wil het oude ons het hart vernielen
 nog drukt op ons een last die ons beklemt.
 Ach Heer, geef onze opgejaagde zielen
 het heil waarvoor U ons toch hebt bestemd.

  3 En wilt U ons de bitt’re beker geven
 met leed, gevuld tot aan de hoogste rand
 dan nemen wij haar dankbaar zonder beven
 aan uit Uw goede en geliefde hand.

  4 Maar wilt U ons nog eenmaal vreugde schenken
 om deze wereld en haar zonneschijn –
 dan zullen wij al wat verging gedenken
 geheel voor U zal dan ons leven zijn.
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Na het gesprek over verleden, heden en toekomst

zingen: vervolgcoupletten naar NLB 511
tekst: Dietrich Bonhoeffer   hertaling: Ari van Buuren   
melodie: Psalm 110

        5   Laat warm en  stil      de    kaar - sen   bran-den   he  -  den

     die        U      hier       in     ons   duis  -  ter   hebt   ge - bracht.

   Breng   als    het   kan    ons         sa  -  men  weer   in    vre  -  de.

      Wij     we  -   ten     het:    Uw   licht schijnt in      de    nacht.

    6 Als nu de stilte om ons heen diep neerdaalt
 laat ons dan horen ’s werelds volle klank
 die om ons heen onzichtbaar er doorheen straalt –
 van al Uw kinderen hun lofgezang.

    7 Door goede machten wonderbaar geborgen
 verwachten wij getroost wat komen mag.
 God is met ons de avond en de morgen
 Is zeker met ons elke nieuwe dag.
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Aan het einde van de ochtend

zingen:  Komm Herr segne uns            NLB 418 / EGB 170

1 Komm Herr segne uns 1 God schenk ons de kracht
 dass wir uns nicht trennen  dicht bij U te blijven

 sondern überall  dan zal ons geen macht
 uns zu dir bekennen.  uit elkander drijven.
 Nie sind wir allein  Zijn wij in U een
 Stets sind wir die Deinen.  samen op uw wegen
 Lachen oder Weinen  dan wordt ons tot zegen
 Wird gesegnet sein.  lachen en geween.

2 Keiner kann allein  2 Niemand kan alleen 
 Segen sich bewahren.  Heer, uw zegen dragen
 Weil du reichlich gibst  zegen drijft ons heen
 müssen wir nicht sparen.  naar wie vrede vragen.
 Segen kann gedeihn  Wat Gij schenkt wordt meer
 wo wir alles teilen  naar gelang wij delen
 schlimmen Schaden heilen  horen, helpen, helen, -
 lieben und verzeihn.  vruchtbaar in de Heer.

3  Frieden gabst du schon  3 Vrede, vrede laat
 Frieden muss noch werden   Gij in onze handen
 wie du ihn versprichst   dat wij die als zaad
 uns zum Wohl auf Erden.  dragen door de landen
 Hilf dass wir ihn tun  zaaiend dag aan dag
 wo wir ihn erspähen  zaaiend in den brede
 die mit Tränen sähen  totdat in uw vrede
 werden ihm in ruhn.  ons hart rusten mag.

4 Komm Herr segne uns 4 God schenk ons de kracht
 dass wir uns nicht trennen  dicht bij U te blijven
 sondern überall  dan zal ons geen macht
 uns zu dir bekennen.  uit elkander drijven.
 Nie sind wir allein  Zijn wij in U een
 stets sind wir die Deinen.  samen op uw wegen
 Lachen oder Weinen  dan wordt ons tot zegen
 wird gesegnet sein.  lachen en geween.
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    Lied bij het afscheid van Rika Manschot

                   Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn
 bij gevaar in bange tijden
 over jou zijn vleugels spreiden.
 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

NLB 416



  9

ANDACHT

orgelspel

zingen:  Vergiss nicht zu danken
tekst Heino Tangermann melodie: Paul Ongmann

 

   1.   a.   Ver   -   giss   nicht  zu   dan - ken  dem        e  -  wi - gen
         b.   Be    -    den  -  ke,   in    Je  -  sus   ver   -  gibt    er    dir

      a.  Herrn;   er        hat       dir    viel  Gu - tes    ge  -      tan.
      b.  gern.     Du     darfst    ihm,  so    wie   du    bist,     nahn. 

           Barm - her - zig, ge-dul - dig  und     gnä - dig ist   er,   viel

          mehr als ein Va -ter es     kann.  Er       warf unsre Sünden ins

           äusser-ste  Meer.  Kommt, be - tet den E - wi-gen    an!

2 Du kannst ihm vertrauen in dunkelster
 Nacht, wenn alles verloren erscheint.
 Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer ge-
 macht, is näher als je du gemeint.      refrain

3 Im Danken kommt Neues ins Leben hin-
 ein, ein Wünschen dass nie du gekannt,
 dass jeder wie du Gottes Kind möchte
 sein vom Vater zum Erben ernannt.     refrain

4 In Jesus gehörst du zur ewigen
 Welt, zum glaubensgehorsam befreit.
 Er hat dich in seine Gemeinde ge-
 stelt und macht dich zum Dienen bereit.   refrain



  10

gebed om toenadering

v: Eeuwige, U
 die alle menselijke wijsheid verre te boven gaat –
 in uw wonderlijk licht
 wilt Gij ons tasten en zoeken
 tot rust brengen.

 Eeuwige, U
 die onder ons bent verschenen
 in de kleinheid van een mensenkind -
 Wij bidden U
 dat wij in Hem
 U mogen ontwaren als de Morgenster,
 het Licht dat voor ons uitgaat.

a: ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN.

v: evt. ontsteken van de kaars
v: Dat eeuwig Licht ons begeleide

zingen:   NLB 103 vers 9    tekst Jan Willem Schulte Nordholt

 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
 zijn grote naam, zijn grote daden eren.
 Kom allen tot de lof des Heren saam.
 Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
 die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
 en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

lezen:  Psalm 103 vers 1 - 5, 12

 Van David
 Prijs de Heer mijn ziel
 Prijs, mijn hart, zijn heilige naam
 Prijs de Heer mijn ziel
 Vergeet niet één van zijn weldaden
 Hij vergeeft alle schuld
 hij geneest al uw kwalen
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 hij redt uw leven van het graf
 hij kroont u met trouw en liefde
 hij overlaadt u met schoonheid en geluk
 uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar

 Zo ver als het oosten is van het westen
 zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd

zingen:   NLB 103a vers 3    vertaling Ad den Besten

 

    De   Heer   is      als    een    va   -       der

 die  voor  zijn   kind’ren ‘t bes - te     wil

 Wie  Hem ver - trou-wend na     -    d’ren

  die  geeft  Hij  rust, die  maakt Hij  stil

 Hij      im - mers  kent  ons    bro     -     ze

 be-staan, want stof zijn    wij, -

   
  

een   teer   ge -  luk    als      ro  -   zen

   
zo schoon, zo  snel  voor -  bij       - 

 
  als   gras    zijn   wij,    als     bla  - ren, -
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                    wanneer  de  najaars  -    wind

      
             door   ’s le   -   vens- boom komt  va  -   ren

                  wie     is      er    die          ze     vindt?

lezen:  Psalm 103 vers 17 - 18

 Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen
 van eeuwigheid tot eeuwigheid
 Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
 van wie zich houdt aan zijn verbond
 en naar zijn geboden leeft

zingen:  Met de boom des levens     NLB 547 – SidB 24 – CoG 106
tekst Willem Barnard      vertaling Jürgen Henkys, Alan Luff
melodie: Ignace de Sutter
we zingen in het Duits, Engels en Nederlands

1     Holz  auf      Je   -   su  Schul-ter     von    der  Welt  ver - flucht

       ward     zum Baum   des    Le- bens und bringt gu  -  te         Frucht

 
               Ky     -    rie   e   -   lei  -  son        sieh    wo  -   hin   wir      gehn

       Ruf    uns    aus   den   To - ten  lass uns  auf  -    er    -   stehn.
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2  Wollen wir Gott bitten das saus unsrer Fahrt
 Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt
 Kyrie eleison - sieh wo hin wir gehn
 Ruf uns aus den Toten - lass uns auferstehn.

3  For the earth seeks from us bitter seed of death
 But the heavens wing us upwards on God’s breath
 Kyrie eleison – show us mercy Lord
 Grant us resurrection – bring us back to life.

4   Let us sing God’s praises, he who gives us light
 raises us from falling that we may stand firm
 Kyrie eleison – show us mercy Lord
 Grant us resurrection – bring us back to life.

5  Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe
 maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe
 Kyrië eleison, wees met ons begaan
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6 Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
 Droeg de Here Jezus Gode goede vrucht
 Kyrië eleison, wees met ons begaan
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

lezen:  Lucas 6 de verzen 44-45

Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen,
want van distels pluk je geen vijgen
en van doornstruiken geen druiven.
Een goed mens
brengt uit de goede schatkamer van zijn hart
het goede voort,
maar een slecht mens
brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort;
want
waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

stilte
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zingen:  Bless the Lord my soul   NLB 103e  melodie Jacques Bertier

Bless the Lord my soul - and bless God’s holy name
Bless the Lord my soul – who leads me into life 

zo vaak als nodig herhalen; enkelen zingen de solo 
vertaling:
Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.

dankgebed – voorbeden - 
Onze Vader (jeder in ihrer eigenen Sprache)

respons na  ………zo bidden wij samen:
allen:     GOD
 SCHENK ONS DE KRACHT
 DICHT BIJ U TE BLIJVEN

zingen:  Nu wij uiteengaan        NLB423
tekst Sietse de Vries   melodie Christiaan Winter   
“Di-os” spreek uit “Djos”

 1 Nu wij uiteen-gaan vra-gen wij God:

 ga -met uw licht voor ons  uit!
 

 Nu wij  uiteengaan wens ik  jou toe:

 
Ga met God!

 
Va - ya con Dios     en      à         Dieu!
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2  Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

 Ga met uw licht vóór hen uit!
 Al onze vrienden wensen wij vrede:
 Ga met God!  
 Va-ya con Dios en à Dieu!

3  Voor alle mensen op onze weg
 Vrede en goeds in elk huis!
 Voor al wie kwamen onder dit dak:
 Ga met God!  
 Va-ya con Dios en à Dieu!

inleiding op de zegen en zegen

respons op de zegen:  
allen:   ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN    AMEN

doven van de kaars

*  *  *

Aansluitend is er in ‘de Witte Huisjes’ gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje
en persoonlijk van Rika afscheid te nemen.

Goede reis! 
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Het gemeentecontact tussen Gouda en Magdeburg 
bestaat sinds 1977. Na een kerkdienst over brug-
genbouwen bleken ouders enthousiast en met 
hun tieners ‘reisden’ ze een weekend. Ze bezochten 
Museum grensovergang Helmstedt, verkenden 
Magdeburg, werden ontvangen op het Stadhuis en 
participeerden in de kerkdienst.





 

Ontmoeten is nooit moeten,
het is aanvoelen, luisteren

en stil worden.

º


