Bij het gedenken van

Maria Dansen - Bierens

Geboren op 4 mei 1927 in Roosendaal
Overleden op 25 augustus 2022 in Aalten

Op donderdag 1 september 2022 in de Agneskerk in Goutum

Organist: Broer de Witte
Voorganger: Ds. J.G. de Bruijn

Orgelspel

Stilte

We gaan staan

Luiden van de klok

Binnenkomst onder orgelspel: Bach, Erbarm dich mein,
o Herre Gott (BWV 721)

Inleidende woorden

Aansteken van kaarsen

Zingen L 601: 1

Bemoediging
V.: Onze Hulp is in de naam van de Heer
A.: Schepper van hemel en aarde
V.: Die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen
niet loslaat
Gebed
Zingen: L 657: 1 en 2

2.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan’t licht getild

Herinneringen
Zingen: L 657; 3 en 4
3.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest

Orgelspel: Bach, Inventio 13 (BWV 784)
Lezing: Prediker 12: 1- 8

Zingen: Ps 23b: 1, 2 en 3

2.

De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’ als ik wankel,
Hij draagt m’ als ik viel.

3.

De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Overdenking
Stilte
Orgelspel: Bach koraal, Jesus bleibet meine Freude
Gedicht: De oude vrouw, van Andreas Burnier

De oude vrouw
scheef hangend in haar stoel,
die eens mijn sterke moeder was,
kijkt uit het rechte raam
van haar bejaardenflat
naar al te vroege
witte lenteknoppen
Dat lijkt mij mooi,
zegt zij:
die nieuwe eeuw,
een nieuw millennium.
De mensen zullen vrolijk worden
bij de gedachte
en lichter kunnen leven.
De mannen zullen zelfs
wat minder willen moorden.
De vrouwen gaan dan meer
hun eigen gang.

Het lijkt mij mooi,
zegt zij, vaag lachend:
het jaar tweeduizend.
Maar denk maar niet
dat de messias komt.
noch die van christenen,
noch die van joden.
Dat is toch niets gedaan
zo’n man
die alles voor ons regelt?
Daar leer je toch niets van?
Ik zie het meer als iets van mensen,
die messiaanse tijd.
Maar ja, ik ben negentien nul zes.
Ik zal het niet beleven.
Het kan wel, moeder,
zeg ik schor.
Veel mensen worden nu heel oud.
Zelfs vierennegentig, dat kan toch best
als je het echt wilt.
Haar kin zakt op haar borst,
haar ogen vallen dicht,
zij zucht.
Terwijl zij sluimert hoor ik het gerucht
van een lang leven
vol verbeten werk,
en zes jaar op de vlucht.
Het schelle buitenlicht valt op haar wangen

Droomt zij of ik?
Dienstboden, lang gestorven,
trekken door de gangen
van ieder huis dat zij bewoonde.
Alles moest altijd schoon.
En nooit was het genoeg
Een witte stilte is nu om haar heen,
maar uit haar hart klinkt het geween
van kinderen en oorlogsvluchtelingen
Haar handen, nog steeds slank en jong,
ontkennen haar voorgoed gezwollen armen.
Haar onveranderd ranke benen hangen
tussen gebroken heupen en vergroeide voeten.
De mond die mij mijn kinderboeken las
zucht
Haar hart klopt traag.
Haar bloed is veel te licht.
Alles doet pijn.
Haar messiaanse tijd
is zeer nabij.

Gezongen Bach koraal - Jesus bleibet meine Freude,
BWV 147, door Voces8
Gebeden

Slotwoorden
Solo: God zal met je meegaan
God zal met je meegaan
Als licht in je ogen
Als lamp voor je voet
Als hand op je hoofd
En arm om je schouder
Als baken bij ontij
En verte die wenkt
Als groet op je lippen
En hoop in je hart
Als stem die je uitdaagt
En woord dat je voorgaat
Allen: God zal met je meegaan

Uitgeleide onder orgelspel: Bach, Herr Gott, nun schleuß den
Himmel auf (BWV 1092)
We verlaten de kerk en we zetten de dienst bij het graf voort.

Bij het graf
Gedicht: De moeder de vrouw, van Martinus Nijhoff
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in’t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij’t roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren.
We vertrouwen Ria toe aan de aarde
We gedenken Ria Dansen in het licht van tijd en eeuwigheid
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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 en nadien verlaten we in stilte het graf

