Inlegvel bij het liturgieboekje voor de
Ruimteviering van 15 november 2020
Het liturgieboekje van de Ruimteviering van maart 2020 was al
gedrukt toen de overheid met Corona-maatregelen kwam waardoor
die Ruimteviering moest worden afgelast. We hebben die liturgie
aangehouden voor deze ruimteviering in november 2020.
Doordat we op een ander moment in het liturgische jaar vieren en
doordat omstandigheden gewijzigd zijn, vind je op dit inlegvel.
Neem het tijdens de viering mee door het boekje, zodat je kunt
lezen waar zaken nu in november anders gaan dan in maart
bedacht.
P.2 Het is geen veertigdagentijd maar het loopt tegen het einde van
het kerkelijk jaar. In beide periodes is er aandacht voor sterven
en leven. Vandaar dat we hebben besloten deze maart-viering
in november te doen.
P.3 De voorbede wordt door Hennie Vleugel gedaan.
. De opbrengsten van de oktober collecte waren: voor de Koffiebus
€ 105,= en voor de kosten van de ruimteviering € 43,10
. Vanwege corona-maatregelen is er geen koffie vooraf en worden
er geen liederen samen gezongen. Deze worden daarom niet
geoefend met de kerkgangers
. We zitten al op onze plaatsen en
sluiten in gedachten aan bij de intochtsprocessie
P.4 We luisteren naar “Dat niet de lengte van ons leven telt”
. We luisteren naar het lied “Wat ik gewild heb”
en daarbij kunnen we de geoefende beweging maken
P.5 Na het Kyrielied volgt een gesproken Gloria:
Prediker 12, 7
. We luisteren bij de Bijbelprocessie naar
“Wek mijn zachtheid weer”
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Inlegvel bij het liturgieboekje voor de
Ruimteviering van 15 november 2020
P.8 We luisteren naar “Een mens te zijn op aarde”
P.9 Je kunt je bijdrage aan de collectes doen na de viering bij het
verlaten van de kerkzaal.
Een bijdrage voor het ideële doel kan ook overgemaakt worden
op: IBAN NL 63 TRIO 0391 030930
van Landelijk Expertisecentrum Sterven
. Bij de voorbede gaan we staan voor onze stoel
. Het Onze Vader bidden we met beweging voor onze stoel
. We luisteren naar het slotlied
P.11 We delen het licht en de warmte van de paaskaars in de
ruimte, door elkaar aankijkend met een spreuk de zegen toe te
wensen.
. In de kerkzaal gaan kunnen we na de viering verder in gesprek met
Dini en Ukediene over hun ervaringen in stervensbegeleiding.

P.12 De volgende ruimteviering is 20 december 16.30u,
weer in de Johanneskerk.
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Serie “Wat is van Waarde”

Thema:

Loslaten – omarmen - loslaten
Aandacht voor het sterven

Zondag 15 maart

2020

RUIMTEVIERING

15 maart 2020

Hartelijk welkom in deze Oecumenische Ruimteviering, die uitgaat
van de Raad van Kerken van Amersfoort.
Waar gaat het over vandaag
Waar gaat het over in de Ruimteviering van Maart?
Met de viering in maart bevinden we ons in de veertigdagentijd voor
Pasen ook wel de lijdenstijd genoemd. Een tijd waarin we onontkoombaar bewust worden van Sterven en Leven.
“Sterven: Je kunt het maar één keer doen” is de titel van een boek van
Barbara van Beukering dat afgelopen week uitkwam.
Er bestaat een Landelijk Expertisecentrum Sterven. De initiatiefnemers
zijn Ineke Koedam en Els den Outer Zij hebben al jaren meer
aandacht gegeven aan de waarde van het natuurlijke stervensproces.
Zij hebben mensen opgeleid om stervenden hierin te begeleiden. Zowel
thuis als in hospices. Ineke Koedam schreef het boek: In het Licht van
Sterven. Ervaringen op de grens van leven en dood.
“Een maatschappij die de dood ontkent wordt oppervlakkig, richt zich op
het uiterlijke en het tijdelijke. Hoe meer je durft te kijken naar het
stervensproces hoe meer bewustzijn je brengt in de diepgang van het
leven. Met al zijn facetten. Daar vind ik mijn bezieling om aandacht te
vragen voor het sterven.” Woorden van Els den Outer.
In de Ruimteviering komen Dini Koelman (beeldend begeleider in een
hospice) en Ukediene Schulp (stervensbegeleider en uitvaartverzorger)
ons vertellen welke waarde zij ontdekken in hun werk dichtbij
stervenden en nabestaanden. Na de viering gaan we beneden verder in
gesprek met Dini en Ukediene.
Hoe bewust zijn wij ons van ons sterven en hoe bewust leven we
daarmee? Welke waarde heeft het proces van sterven voor ons
persoonlijk of als naaste en nabestaande?

Kinderen in de viering:
We vinden het fijn als de kinderen actief betrokken zijn bij onze
vieringen. We hebben wel een aantal ‘spelregels’. Deze vind je op de
kindertafel. Vandaag gaan de kinderen hun eigen paradijsvogel maken.

2

Aan de voorbereiding werkten mee: Anita Bosch, Ella van Essen, Jan
de Hoop, Dini Koelman, Theo Kolman, Trudy Paus, Ukediene Schulp,
Voorganger
Bloemen
Beweging
Kinderhoek
Voorbeden
Zanggroep
Piano
Voorplaat

Trudy Paus
Dini Koelman en Ukediene Schulp
Theo Kolman
Dineke Havinga
Riemer Poortstra
Jan Houtman
Paradijsvogel van Dini Koelman

Opbrengsten collecten 16 februari : € 286,80 voor Stichting Shower
Power en voor de onkosten van de Ruimteviering € 81,85.
De collecte in deze viering is voor het Landelijk Expertisecentrum
Sterven
VOORAF
 Voor een kopje koffie kunt u beneden bij de bar terecht
 Het voorbedenboek ligt op de tafel bij de ingang van de kerkzaal,
daarin kunt u gebedsintenties / voorbeden opschrijven
 Begroeting en mededelingen
 Oefenen van liederen en beweging
ORDE VAN VIERING
INTOCHTSPROCESSIE
De zanggroep en de voorbereidingsgroep gaan naar beneden. Wij zijn
stil. De processie komt zingend binnen, met de brandende paaskaars,
de bijbel en het gebedenboek:
Wij sluiten met zijn allen aan bij de processie en zingen:

(waar zorg voor de ander en liefde is, daar is God)
BIJ PAASKAARS EN BLOEMSTUK
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Toelichting waar het vandaag over gaat, inclusief aandacht voor de
bloemen en de kindertafel.
We gaan staan en zingen: “Dat niet de lengte van ons leven telt”
(ZZZ 102) naar Psalm 90 (t. Margryt Poortstra m. Bram Stellingwerf)

Groot is uw naam. In u is ons leven geborgen
Uit u zijn wij geboren. Nooit zal uw liefde ons verlaten
In uw eeuwigheid zijn wij maar even hier
Vergankelijk als eenjarige planten: opschietend,
bloeiend en weer opgenomen in de aarde
Kwetsbaar zijn we, maar kleurrijk aanwezig
Antifoon
Elke morgen gaat de zon op
Laten wij de dag met vreugde begroeten.
vervul ons met het licht van uw liefde, God,
en laat het werk van onze handen
niet aan uw doel voorbij gaan.
Antifoon

Paradijsvogel
KYRIE

Ervaringen van Dini Koelman
“Wat ik gewild hebr”
(VLB 846) (t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen)
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Lied gezongen door het koor; daarbij een beweging door het volk
Wat ik gewild heb
wat mij gedaan werd
wat ongezegd bleef
wat niet gekend werd

wat ik gedaan heb
wat ik misdaan heb
wat onverzoend bleef
wat ongebruikt bleef

Al het beschamende
En dat ik dit was
Dit overschot van
Dit was mijn liefde

neem het van mij
en geen ander
stof van de aarde
hier ben ik

Geen Gloria in de 40 dagen tijd
Van Angst naar Vertrouwen

Ukediene Schulp

BIJ HET WOORD
De processiekaarsen worden aangestoken. De Bijbel wordt naar voren
gebracht. Tijdens de Bijbelprocessie gaan we staan en zingen: “Wek
mijn zachtheid weer”
(VLB 742) (t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen)
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Lezing: Prediker 12 : 1 - 8 NBV
1 Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd - voordat de
slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze
jaren vind ik weinig vreugde meer.
2 Voordat de zon verduistert,
de sterren en de maan niet langer stralen,
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt.
3 De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat,
de soldaten kromgebogen voortgaan,
de maalsters langzaamaan verdwijnen,
de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken.
4 Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten,
de molen geen geluid meer maakt,
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt,
wanneer hun lied versterft.
5 Je durft geen heuvel te beklimmen,
de weg is vol gevaar.
De amandelboom behoudt zijn wintertooi,
de sprinkhaan sleept zich voort,
de kapperbes droogt uit.
Een mens gaat naar zijn eeuwig huis,
een klaagzang vult de straat.
Voordat het zilverkoord wordt weggenomen,
de gouden lamp gebroken,
de waterkruik in stukken valt,
het scheprad bij de put wordt stukgebroken.
7 Wanneer het stof terugkeert naar de aarde
weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat
die het leven heeft gegeven.
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Lucht en leegte zegt Prediker,
Alles is leegte.
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OVERDENKING

Stilte in onszelf waarna overgang met klankschaal naar gesproken
lied van Stef Bos : Prediker
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Lied van Prediker
Ik heb de wereld gezien
In het licht van de liefde
En in de schaduw van de haat
Er zijn altijd twee kanten
Ware woorden zijn niet mooi
Mooie woorden zijn niet waar
En alles beweegt zolang als het leeft
Zoals een rivier die stroomt naar de zee
Wij zijn een deel
Van een groter geheel
Wij vallen als bladeren
En de wind neemt ons mee
Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles
En alles is lucht
Kom kijk naar de zon
En klim langs de stralen naar de hemel omhoog
Hou je niet vast aan dat wat voorbij is
En laat alles los wat spookt in je hoofd
Want het licht in je ogen verdwijnt met de tijd
Zoals de zon in de verte aan het eind van de dag
Maar alles verandert en
Beweegt in een cirkel
Keert terug naar de bron
En wordt wat het was
Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles
En alles is lucht
Alles is leegte
Alles is zinloos
Alles is leeg
En alles is verdwijnt
En alles komt weer terug
Alles is ijdelheid
En alles is lucht
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“Een mens te zijn op aarde”
(VLB 731) (t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen)
Vers 1
Zanggroep

2. Allen

De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan
De bomen hebben wortels, maar mensen gaan voorbij

3. Vrouwen

De vossen hebben holen
de mensen weten heg nog steg
zijn altijd naar hun huis opweg
De vossen hebben holen – maar wie is onze weg

4. Allen

De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar
Wie kent de dag van morgen? De dood komt lang verwacht

5. Koor

Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn
is rusten in de aarde, als alles is volbracht

6. Allen

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen, tot alles is voltooid.
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INTERMEZZO
Terugbrengen van de Bijbel en de kaarsen naar de credenstafel.
Collecte:
Mandje 1
Mandje 2

Landelijk Expertisecentrum Sterven)
voor wie wil doneren voor de vaste kosten van deze
Ruimtevieringen.

DIENST DER GEBEDEN
De gebedsvoorganger noemt de intenties en opmerkingen die in het
gebedenboek zijn geschreven. Daar kunnen andere intenties,
dankbetuigingen en overwegingen aan worden toegevoegd.
Wie wil kan een naam op een lint schrijven en dat invlechten op de
rasterstructuur aan de wand. De linten blijven bewaard en de namen
komen terug als de kleur van de zondag weer paars is.
De gebedsmantel wordt om de schouders van de gebedsvoorganger
gelegd en we drommen om hem heen, in verbondenheid met de
anderen door een hand te leggen op de schouder van wie voor of naast
je staat. De gebedsvoorganger verwoordt de intentie van de voorbeden,
waarna een moment van stil gebed volgt.

Wij vormen een wat grotere kring en sluiten de gebeden af met het
Onze Vader. (Bewegingen in de choreografie van Mirjam Bouwman).

DELEN
We gaan staan in een kring en zien wat de kinderen gemaakt hebben
We zingen met elkaar als slotlied: “ Delf mijn gezicht op”
(VLB 744, (t Huub Oosterhuis m Bernard Huijbers)
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ZEGEN
We delen met elkaar het licht en de warmte van de paaskaars en geven
de zegen aan elkaar door.

Onder genot van koffie, thee of limonade kunnen we beneden verder
in gesprek gaan met Dini en Ukediene.
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TOT SLOT
Meedoen in een voorbereidingsgroep?
U kunt zich inschrijven bij de koffietafel. De voorbereiding van een
viering vraagt gemiddeld 2 avonden en wat mailwerk. Heb je zin om
nieuwe liedjes of liederen te schrijven, beweging te ontwerpen bij delen
van de liturgie, tekeningen te maken voor liturgieboekjes zoals deze, of
heb je nog andere creatieve ideeën en gaven? Neem contact op met de
mensen uit de kerngroep of meld je aan via
ruimteviering@ruimteviering.nl
De zanggroep oefent altijd al een uurtje eerder. Heb je zin om mee te
doen? Sluit je aan! Meld je even bij de cantor Riemer Poortstra emailadres: riemerpoortstra@casema.nl.
De kerngroep vergadert op donderdag 19 maart vanaf 19.30 uur.
Naar aanleiding van de ruimtemiddag in januari zijn er twee groepen op
zoek gegaan naar andere ruimtes en mogelijkheden om de Ruimtevieringen voor te zetten in het nieuwe seizoen. De vertegenwoordigers
van deze groepen komen op 19 maart met de kerngroep bij elkaar om
uit te wisselen. Welkom voor alle Ruimtevierders, graag van tevoren
aanmelden bij Joke v Alten: jokevanalten@gmail.com
Financiën
Om de kosten voor deze vieringen te dekken is circa € 6000 per jaar
nodig. Uitgaande van 50 vaste bezoekers / bezoeksters is € 120 per
persoon nodig. Dit is uiteraard een richtbedrag. De kerngroep nodigt je
graag uit uw bijdragen te storten op IBAN NL18 INGB 0002 3071 32
t.n.v. Raad van Kerken Amersfoort o.v.v. ‘bijdrage Ruimteviering’
Inlichtingen over de Ruimteviering en de tekst van de lezingen vind je
op www.ruimteviering.nl . Wil je maandelijks op deze viering
geattendeerd worden? Meld je aan bij ruimteviering@ruimteviering.nl Of
“like” ons op Facebook: www.facebook.com/pages/Ruimteviering.
We stellen reacties op prijs. Ook via Twitter.
De volgende viering is : zondag 19 april 2020
Thema : Aandacht voor de ander
met als gast de fotograaf Rufus de Vries
U bent welkom in de St. Aegtenkapel vanaf 10.45 uur.
De zanggroep oefent vanaf 9.45 uur.
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