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Fotopresentatie 

Opening

Lied  Veilig in Jezus’ armen

Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Gedicht Voetstappen in het zand (door Esther en Martijn)

 Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.



Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...”

Kaarsen (door Filippus en kleinkinderen)

Lied  Abba Vader   

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij, 
d’ Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, 
Heer, laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen.

Herinneringen aan mem (Tiny, Teake en Willem)



Gedachten van de kleinkinderen (Filippus, Bartele en Geert)
 

Foto’s & lied In part fan dy (Marcel Smit & Gerbrich van Dekken

As de brêge slein is yn ’t lêste paad, 
dat stadich troch ’t libben rint. 
As de dei fan hjoed de moarn net hellet, 
bist ûnderweis nei wêr’t it begjint. 
As fiergesichten wazich wurde, 
as tichterby net goed mear fielt. 
Ast troch de tiid bist hjir op ierde, 
hast dyn leafde oer ús ferdield. 
In diel fan my sil mei dy  stjerre, 
in part fan dy hâld ik fêst.  
Fan alles wat wy hienen tegearre, 
hat hâlde-fan it moaiste west.  
 
Do rinst net mear troch myn dagen,
in krûp of tút dat kin net mear. 
No dûnsest faak om yn myn tinzen, 
as ’k oan dy tink stiest foar my klear. 
Troch wa asto wiest yn dyn libben, 
silsto net hielendal gean. 
Elts wa’t dy leaf hie krijt in stikje,
yn al dy minsken bliuwst bestean.
 
In diel fan my sil mei dy stjerre,
in part fan dy hâld ik fêst.    
Fan alles wat wy hienen tegearre, 
hat hâlde-fan it moaiste west. 
In diel fan my sil mei dy stjerre, 
in part fan dy hâld ik fêst. 
Fan alles wat wy hienen tegearre, 
hat hâlde-fan it moaiste west. 
Hat hâlde-fan it moaiste west. 

Lezing – Boek der Openbaring 21:1-5

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de 
eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee 
is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en 



hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die 
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God 
bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij die op de troon 
zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!

Brief aan de Filippenzen 4:4-7

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees 
altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke 
mensen. (Oude vertaling: Uw vriendelijkheid zij alle mensen 
bekend.) De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar 
vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 
7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Overweging  

Lied Ik zal er zijn (Sela)   

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Gebeden  



Dankwoord (door Carin)

Slotlied ‘Sjoch nei de fûgels’      

Sjoch nei de fûgels, soch nei de blommen, 
God tinkt oan beide, Hy hat se leaf. 
Lit witte allegear, de God fan leafde 
wol minsken helpe, ek dy en my.

Mear as fan fûgels, hâldt Hy fan minsken,
Mear noch as blommen hat Hy dy leaf.
Lit witte allegear, de God fan leafde 
wol minsken helpe, ek dy en my.

Al hast ek soargen, al fielst dy iensum, 
liket it tjuster, God bliuwt by dy. 
Lit witte allegear, de God fan leafde 
wol minsken helpe, ek dy en my.

Wy sille krije, wat God ús seit hat, 
foar eltsenien leafde en frede yn ‘ t hert.
Lit witte allegear, de God fan leafde 
wol minsken helpe, ek dy en my.

Uitgeleide 

Almachtige en barmhartige God, 
uit U, door U en tot U 
zijn alle dingen 
en al onze wegen 
zijn U bekend. 
Sta ons bij 
op de weg die wij nu gaan. 
Begeleid ons met uw troost. 
Geef ons vertrouwen 
in Uw goedheid, 
nu wij Matty uitdragen, 
dat wij haar geborgen weten in Uw genade. 

Aanwijzingen voor de uitvaart

Uitdragen 



Muziek - Opwekking 488 

Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde

Houd mij vast …



Op de begraafplaats aan de Jeltingalaan:

Belijdenis

Ik geloof door alle twijfel heen, 
dat U de schepper bent van alle leven. 
Ik geloof door alle twijfel heen, 
dat U zoveel liefde hebt voor de mens, 
dat U met geen dood genoegen neemt. 
Ik geloof door alle twijfel heen, 
dat U de mens opnieuw geboren laat worden                  
en door het duister heen in het Licht brengt. 
Ik geloof met alle hoop die in mij is 
dat U ons geschonken hebt aan elkaar; 
om elkaar te behoeden, te beschermen
en tot vrede te brengen. 
Ik geloof met alle hoop die in mij is
dat de dag komt van vrede, 
waarop er geen dood meer zal zijn,
geen oorlog noch geweld. 
Ik geloof met alle twijfel 
en met alle hoop die in mij is. Amen.

Gebed van de Heer

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid                                
in eeuwigheid. Amen.

Zegen 

De Heer zegene en behoede u,
De Heer doe zijn aangezicht over U lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
(Allen: Amen.)


