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Welkom 
 
Aansteken van een kaars door beppesizzer Lara 
 
Zingen: Heer, ik hoor van rijke zegen 
Heer, ik hoor van rijke zegen 
die Gij uitstort keer op keer, 
laat ook van die milde regen, 
dropp'len vallen op mij neer, 
ook op mij, ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 
 
Liefde Gods zo rein en krachtig, 
bloed van Jezus, rijk en vrij. 
Gods genade, sterk en machtig, 
o verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
o verheerlijk U in mij. 
 
Gebed  
 
Zingen: Alles wat adem heeft love de Here 
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God . 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft, 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja, Halleluja. 
 
 
  

 

Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft. 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja, Halleluja. 
 
Levensverhaal van mem door Gerrit 
 
Lied: Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij 
 
Herinneringen door zus Tineke 
 
Zingen: 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. 
 
  



 

Bijbellezing door Debbie: Psalm 121 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
Nee, Hij sluimert niet, 
Hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
 
De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, 
de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
  

 

Zingen: Groot is uw trouw, o Heer 
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
refr:  Groot is uw trouw, o Heer,  

groot is uw trouw, o Heer 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refr.) 
 
Overdenking 
 
Zingen: Grote God wij loven U 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken. 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren. 



 

Gedicht ‘Huil niet om mij’ door schoonzus Jeltje 
 
Gebed 
 
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
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. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
In zijn liefde jou bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Onder het uitdragen klinkt ‘Eens als de bazuinen klinken’ 
 
 

 

Op de begraafplaats: 
Woorden van afscheid in geloof 
 
Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel als ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
Leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Amen 
 
Zegen  




