Afscheids- en dankdienst van

Annie Vernhout - van der Woude

*15 maart 1939

ⴕ20 juli 2022

Wannneer Annie wordt binnengedragen, gaan allen
staan en luisteren we naar een koraal uit de Matthaus
Passion van J.S. Bach
Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann.

Woord van welkom door Gerrit-Jan

Gebed door Waalko

Samenzang: Opwekking 136
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, 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
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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
In memoriam door Jan Vernhout

Samenzang: Geestelijke Liederen 159 vers 3
O, Heer Jezus mijn vertrouwen,
wat zal’t voor mijn ziele zijn,
U in heerlijkheid te aanschouwen,
eeuwig U mijn lof te wij’n

Samenzang: Geestelijke Liederen 166
Hem, die ons liefheeft
en ons van onze zonden gewassen heeft
in zijn kostbaar bloed,
en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk,
tot priesters voor zijn God en Vader;
Hem zij de heerlijkheid en de kracht
tot in alle, alle eeuwigheid.
Amen, amen.

Gedicht en gebed door Aline
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Samenzang: Wat een dag
Binnenkort komt de dag, dat ik Hem begroeten mag,
mijn problemen zijn voorbij, Jezus komt en ’k weet dat
Hij
mij een plaats heeft bereid, vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Refrein:
Wat een dag, wat een dag, als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan
en Hij leidt mij aan zijn hand naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Alle zorgen zijn voorbij, want ook dat beloofde Hij
en geen ziekte, geen pijn, geen verdeeldheid zal er zijn,
maar wij juichen voor de troon, zijn voor altijd bij Gods
Zoon.
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.
Refrein 2x:
Wat een dag, wat een dag als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan,
en Hij leidt mij aan zijn hand naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Overdenking door dhr. B. Ottens – Openbaringen 4
Samenzang: Johan de Heer 33
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
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Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!
Dankgebed en dankwoord door Gerrit-Jan
Onder uitgeleide van het lied “You raise me up” gaan we
Annie naar haar laatste rustplaats brengen (daarbij gaan
we staan)
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De Geloofsbelijdenis wordt bij het graf uitgesproken
door Jaap

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van
hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de
maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven, en begraven,
die is neergedaald in het dodenrijk, op de derde dag
opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en
de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het vlees,
en het eeuwige leven.
Amen.
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U wordt uitgenodigd om na afloop van de
begrafenis de familie te condoleren en elkaar te
ontmoeten.
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