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Vrijdag 10 maart 2023 om 11.00 uur  
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 Orgel:   mw. Willy Kamphuis 
 
 
 
 
 



Orgelspel   
 
Moeder/oma wordt binnengedragen door Dennis, Bastian, 
Ruben, Stijn, Timo en Manuel 
onder het orgelspel van Jesu bleibet meine freude - J.S.Bach  
 
Welkom 
 
Het ontsteken van de kaarsen  
 
Allen gaan (indien mogelijk) staan 
 
Zingen Lied 23B: 1, 2 

1. De Heer is mijn Herder 
‘k Heb al wat mij lust 
Hij zal mij geleiden 
Naar grazige weiden 
Hij voert mij al zachtkens  
Aan waat’ren der rust 

 
Bemoediging en Groet 

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  

 
Allen gaan zitten 
 
Gebed 
 
Herinneringen van Martien en Marjan  

 



Zingen lied 634 U zij de glorie/ A toi la gloire 

A toi la gloire, O Ressuscité! 
A toi la victoire pour l'éternité! 
Brillant de lumière, l'ange est descendu, 
Il roula la pierre du tombeau vaincu. 
A toi la gloire, O Ressuscité! 
A toi la victoire pour l'éternité! 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Gedicht door Marie-Madeleine en Jeanne-Marie  
 
Zingen Lied 91A: 1, 2  

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij hem zoekt naar onderkomen 
vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als vriend. 
En Hij verlost hem van het kwade, 
opdat hij eens geluk zal zien. 

Herinneringen van kleinkinderen  
 
 
 
 



2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om haar tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen haar op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet haar beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 

 
Lezing Psalm 23 (NBV) 

Een psalm van David 
De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 

2 Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
3 hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 

4 Al ga ik door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want u bent bij mi 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 

5 U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
u zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 

6 Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de Heer 
tot in lengte van dagen. 
 



Lezing Evangelie van Mattheus 28: 16-20 

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus 
hun had genoemd. 17 en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in 
aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 18 Jezus 
kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in 
de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren 
dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot 
aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
Zingen lied 409: 1, 2 (ELB) 

1. Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen 
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 

Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij! 
Voor mij! Voor mij! 
staat open, ook voor mij. 

2. Die open poort laat d' ingang vrij, 
aan wie komt binnen vlieden; 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden.         Refrein: 

 
Woord voor onderweg 
 
Herinneringen onder het lied Ik zal er zijn - Sela  
 
Dankgebed 
 
allen gaan – indien mogelijk- staan  



Zingen lied 416  
 
1.  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.  

 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  in zijn liefde je bewaren,  
  in de dood je leven sparen.  
  Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
4.   Ga met God en Hij zal met je zijn,  
  tot wij weer elkaar ontmoeten,  
  in zijn naam elkaar begroeten. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Orgelspel  
 
Moeder/oma wordt de kerkzaal uitgedragen onder orgelspel 
van lied 913 Wat de toekomst brenge moge. 
  



Op de begraafplaats 
 
 
Laatste woorden 
 
Gebed  
 
Onze Vader  

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
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 
tot in eeuwigheid.  
Amen.  

 
Zegen 
 
Dankwoord door Martien  
 
Na afloop is er gelegenheid om de familie te ontmoeten in het 
Kerkcentrum, Kerkplein, Oostburg  
 
 
 
 

 
 


