
Liturgie voor de Veteranendienst 30 juni 2019, 9.30 uur 
Protestantse Gemeente Schagen – Grote Kerk op de Markt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema:  Voorwaarts!!!, Mars… 
 
 
 
 
Orgelspel 
 
Opening 
 
Gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars 
 
Votum en Groet 
 
Lied 909 : 1, 2 en 3 
Gemeente gaat zitten 
 
“De weg is breed maar ik heb op een dunne draad gelopen” (door Ad) 
 
Gedicht: ‘Ik moest huilen’ ( door Willeke) 
Ik moest huilen. 
“Huil maar niet”, zeiden ze 
“Er zijn zoveel mooie dingen in het leven” 
“Richt je leven gewoon anders in” 
Ik keek en deed alsof ik lachte. 
Maar ik huilde er niet minder om…. 
 
Ik moest huilen. 
“Huil maar niet, zeiden ze. 
“Zet het uit je hoofd, ga even op vakantie” 
“En je zal zien dat het daarna beter gaat” 
Ik zag een mooi wit strand in mijn hoofd, 
Maar ik huilde er niet minder om. 
 
 
(dichter onbekend) 

Ik moest huilen. 
“Huil maar niet”, zeiden ze 
“Ik ken zoveel mensen die dit meemaakten” 
“En daar kwam het ook goed mee” 
Dapper slikte ik mijn tranen weg 
Maar ik huilde er niet minder om. 
 
Ik moest huilen. 
“Huil maar”, zei ze, “je hebt gelijk..” 
“Het is vreselijk” 
“Ik heb geen woorden om je te troosten” 
Liefdevol zat ze naast me. 
Ik reageerde niet 
Maar langzaam, heel langzaam, 
Hield het huilen op… 

Voorganger:   Ds Klaas Henk Ubels  
Organist:   Jan Zwart 

       L19270 



 
Kinderlied ‘Samen in het licht’ 
 
Kinderen komen naar voren en gaan met het Licht naar hun eigen ruimte 
 
Gebed 
 
‘Voorwaarts gaan’ (door Willeke)  
 
Voorwaarts gaan 
het leven is een weg vol lessen  
deze lessen zijn soms erg zwaar  
 
maar dat betekent niet  
dat ik moet denken  
"ik begin er niet mee"  

want "ik kan het toch niet aan"  
of "ik ren er hard voor weg"  
want dan hoef ik het niet te ervaren  
 
ik moet de les aanschouwen en 
doorleven  
 

dit is de enige manier om voorwaarts 
te gaan  
tenzij ik ervoor kiest om stil te blijven 
staan  
of om terug te keren   
(dichter onbekend) 

 
Bijbellezingen uit de Bijbel in gewone taal: (door Sonja) 

1 Koningen 19 : 19 – 21 
Lucas 9 : 51 - 62            

 
 
Lied: O Eeuw’ge Vader sterk in macht 

 

 
Mijmering 
 
Luisteren naar ‘Million years ago’ van Adèle 
 
Beknopte vertaling: 
 
Miljoen jaar geleden 
Toen ik jong was wilde ik alleen maar plezier maken, ik leerde vliegen en rennen. 
Ik liet mijn hart de weg kiezen. 
Diep van binnen heb ik altijd geweten dat dit onvermijdelijk was: 
Om mijn strepen te verdienen zou ik mijn ziel moeten betalen en mij kwetsbaar opstellen 
 
Ik weet dat ik niet de enige ben die spijt heeft van gedane zaken. 
Soms voelt het alsof ik de enige ben die zijn spiegelbeeld niet kan verdragen. 
 
Ik wens dat ik een beetje meer omhoog kan kijken, niet alleen maar naar beneden. 
Ik voel me alsof mijn leven aan mij voorbij flitst en alles wat ik kan doen, is er naar kijken en huilen. 
Ik mis de lucht, mijn vrienden, mijn moeder. Ik mis het dat mijn leven een feestje was dat vergooid kan worden. 
Maar dat was een miljoen jaar geleden. 
 
Als ik rondloop in de buurt waar ik ben opgegroeid kan men mij niet in de ogen kijken. 
Het lijkt of ze bang voor me zijn. 
Ik probeer te bedenken wat ik zou kunnen zeggen, zoals een grap of een herinnering. 
Maar ze herkennen me nu niet in het licht van de dag. 
 
Ik weet dat ik niet de enige ben die spijt heeft van de gedane zaken. 
Soms voelt het alsof ik de enige ben die nooit is geworden wie ik had gedacht te zullen worden. 

 



Orgelspel 
U wordt in de gelegenheid gesteld om een kaarsje te branden. 
 
Voorbeden: “Wij Bidden” (door Jos) 
Wij bidden  
voor alle militairen die op dit moment in een crisis- of oorlogsgebied hun missie vervullen en hun leven in de 
waagschaal stellen voor de vrede en veiligheid van anderen. Geef hen de kracht en de moed om hun taken 
te vervullen en om de wreedheden van oorlog te kunnen doorstaan. Dat zij gezond en wel terug mogen 
keren naar hun thuisfront. Zo bidden wij U…  
  
Wij bidden  
voor het thuisfront, voor alle echtgenoten, partners, kinderen, vaders, moeders, broers, zussen, vrienden en 
vriendinnen van uitgezonden militairen. Zij moeten hen missen en verkeren in onzekerheid over hun welzijn 
en gezondheid. Geef hen de kracht en de moed om het vol te houden.  Zo bidden wij U…  
  
Wij bidden  
voor de veteranen, voor hun betoonde inzet voor de vrede en veiligheid van anderen. Voor hun offers, hun 
zichtbare en onzichtbare verwondingen. Dat zij de kracht kunnen vinden om hun leven weer op te pakken en 
hun ervaringen een plek te geven.  Voor alle veteranen die de oorlog in hun hoofd mee naar huis namen en 
daar niet los van kunnen komen. Wiens levens getekend zijn door wat zij meemaakten. Dat zij, ondanks hun 
dagelijks gevecht om zichzelf overeind te houden, de kracht en de moed mogen vinden om te leven en om 
daar van te kunnen genieten. En voor hun familie en vrienden die de last van hun leed mede moeten dragen. 
Zo bidden wij U…  
  
Wij bidden  
voor alle militairen die geen veteraan werden omdat zij niet terugkeerden van hun missie, omdat zij 
omkwamen door hun inzet voor de vrijheid van anderen. En wij bidden voor hun familie en vrienden,  en voor 
hun kameraden die dit grote verlies moeten dragen. voor alle mensen die in crisis- en oorlogsgebieden 
moeten leven en nooit hebben kunnen ervaren, of niet meer weten wat vrede is. Dat zij de kracht, de moed, 
de liefde en de genade kunnen vinden om de oorlog en de haat uit hun land en hun hart te verdrijven. Zo 
bidden wij U…  
 
Wij bidden 
voor een wereld zonder conflicten, oorlog, haat, wreedheden; een wereld waarin mensen en landen elkaar 
opzoeken i.p.v. uit elkaar gaan. Een wereld waarin kameraadschap in de goede zin van het woord gevierd 
wordt.  Waarin wij gemeente met elkaar zijn, met oog voor anderen. Laten we voor elkaar zorgen  en de 
liefde die we allemaal van God gekregen hebben rijkelijk uitdelen  zodat die zich kan vermenigvuldigen en 
het kwade kan verdrijven. Laten wij pelgrims zijn voor vrede en gerechtigheid, wereldwijd. In stilte leggen wij 
nu aan U voor wat wij persoonlijk aan U kwijt willen. 
 
 
Gebed: Onze Vader (door Sonja, tekst van lied 1006)

 
Wij delen onze gaven – de kinderen komen terug vanuit hun eigen dienst 
Orgelspel: Fuga (Allegro) van Christian Friedrich Ruppe (1753-1826). 
 
1e collecte: Kerk (Energiekosten). 2e collecte: Koninklijke PIT Pro Rege, Hulp voor Helden 



Het samengevoegde Protestants Interkerkelijk Thuisfront, en de Koninklijke Militaire Bond Pro Rege 
zet zich in voor militairen en veteranen in de Nederlandse samenleving. De opbrengst van deze 
collecte is bestemd voor een veteranenhond. Dit is een hulphond voor veteranen met PTSS. Een goed 
getrainde hulphond is een buddy voor een getraumatiseerde veteraan, waardoor deze beter met de 
gevolgen van de uitzending kan omgaan. 
Meer informatie kunt u vinden op www.hulpvoorhelden.nl  
 
Lied 708 : 6 
 
Zegen 

De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten  

en om u te beschermen tegen gevaar. 

De Heer zij onder u om u op te vangen  

wanneer u dreigt te vallen. 

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. 

Hij omgeve u als een beschermende muur,  

wanneer anderen over u heen vallen. 

De Heer zij boven u om u te zegenen. 

Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid. 

Amen. 

De oorspronkelijke tekst van deze zegenspreuk wordt toegeschreven aan de 7de-eeuwse Ierse 

monnik Sint Patrick, een van de grondleggers van het Europese christendom. Deze zegen wordt van 

oudsher uitgesproken als iemand op reis gaat en ook militairen krijgen deze zegen vaak te horen 

tijdens vieringen in missiegebieden. 

 

M E D E D E L I N G E N               3 0  j u n i  2 0 1 9  
 

 

 
KOMENDE DIENSTEN 
 
Zondag 7 juni 2019, 9.30 uur Grote Kerk Schagen, pastor Louise Kooiman 
Afsluiting jeugdwerk 
1e  collecte Kerk (Pastoraat Schagen)   
2e  collecte Diaconie (Stichting  The Children : Our Future) 
 
Info over de 2e collecte. 
De stichting zorgt ervoor dat ongeveer 60 kinderen in Oeganda naar school 
kunnen gaan. De stichting betaalt niet alles maar het bedrag wat de verzorgers 
zelf niet kunnen bijdragen. Dit zorgt ervoor dat de verantwoording bij de 

http://www.hulpvoorhelden.nl/


verzorgers ligt. De kinderen zijn wees, half-wees of komen uit gebroken 
gezinnen. 
 
Zondag 7 juni 2019, 10.30 uur Kerk Eenigenburg, Adriaan Rodenburg 
(voorganger) en Jan Zwart (organist). Thema ‘Maakt geloof vrij?’ 
Collecte voor de kerk van Eenigenburg 

 
Zondag 7 juli 2019, 19.00 uur  Muziektuin Schagen U2 Rockdienst 
 

 
Rock-kerkdienst met ds. Jan Andries de Boer van Winkel, gebaseerd op teksten 
van U2 waarbij Psalmen en Gezangen zijn vervangen door live gespeelde U2 
songs door U2 coverband en tribute U2two. Meer info in ons kerkblad. 
Gezamenlijk initiatief van de kerken van Winkel, Schagen, Zijpe, Krabbendam, 
Harenkarspel en Callantsoog. 

 
Kopij voor de zondagse mededelingen s.v.p. naar pknschagenzm@outlook.com  
(liefst vóór donderdag 4 juli 20.00 uur.), tel. 06 30622459 (Adriaan Rodenburg)  

 
 
Kerkdiensten zijn terug te luisteren op http://pgschagen.nl/kerkdiensten  
 

Privacy 
Wij willen zorgvuldig omgaan met uw privacy gegevens. Deze  kunnen worden 
gepubliceerd in deze liturgie /mededelingen  en op de website 
www.pgschagen.nl Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, kunt u mailen naar 
gegevensbescherming@pgschagen.nl

 
VOOR IN UW AGENDA:
Jongenskoor uit Londen bezoekt Schagen 
Topkoor uit Engeland – Temple Church Boyschoir – bezoekt West-Friesland 
De meeste mensen kennen het jongenskoor van Kings College uit Cambridge. 
Het jongenskoor van de Temple Church in Londen is van hetzelfde zeer hoge 
niveau. 

http://pgschagen.nl/wp-content/uploads/2019/06/onzekerk-junijuli2019-internet.pdf
mailto:pknschagenzm@outlook.com
http://pgschagen.nl/kerkdiensten
file:///C:/Users/Adriaan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VOCNNU8U/www.pgschagen.nl
mailto:gegevensbescherming@pgschagen.nl


Op vrijdag 26 juli treedt dit koor op in de Grote kerk op de Markt in Schagen. 
De leeftijd van de jongens is van 9 jaar tot 13 jaar. Het optreden van dit koor 
begint dan ook om half acht. Inloop vanaf zeven uur.  

Kaarten -  € 10,00 – zijn te koop bij 
damesmodezaak ‘In Dubio’ van Cock 
van der Vliet, Gedempte Gracht 67 in 
Schagen of bij boekhandel Plukker, 
Gedempte Gracht 71 -75 
Ook kunnen ze per mail besteld worden 
bij Rik Laernoes : 
laerburg@kpnplanet.nl of telefonisch : 
06 29220184 
En uiteraard kunnen ze ook aan de deur 
gekocht worden op de avond zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orgelbespelingen Westfriese Folklore 
op de donderdagen van 11.00-13.00 uur op het Van Damorgel in de Grote Kerk. 
  
4 juli  Marion Kroon 
11 juli Jacob Stam 
18 juli Ronald van Veen - Hanneke Muntjewerf 
25 juli Bauke Klootwijk 
1 Aug Bert Huibers - Hanneke Muntjewerf 
8 Aug Siebout Akkerman 
15 Aug Hans Stehouwer 
22 Aug Caroline Schaap 
29 Aug Sebastiaan Schippers 
5  Sept Ralf Nagelkerke 
 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl

