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Voorafgaand aan de dienst
Muziek: Requiem - Mozart
Welkom en mededelingen
Janneke wordt binnen gedragen onder het
Requiem van Mozart
Woord van welkom
Aansteken van een kaars
Bemoediging en groet
Gedicht psalm 77 vers 4

Pijn doet het dat God al tijden
niets laat zien van medelijden.
Hij, de allerhoogste Heer,
toont zijn sterke hand niet meer.
Ik blijf denken aan uw werken,
hoe U ons uw trouw liet merken.
Ik zorg dat ik niets vergeet
van de daden die U deed.

Lied: Opwekking 717: Stil mijn ziel wees stil
Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God
Ik rust in U alleen
Gebed uit wanhoop

PS-61:2-6

God, hoor hoe ik om hulp roep
Luister naar mijn gebed!
Ik ben ver bij U vandaan.
Ik roep naar U,
Want ik ben wanhopig
Bescherm mij tegen mijn vijanden.
Neem me mee naar een hoge rots,
Waar ik zelf niet kan komen.
Daar zal ik veilig zijn.
Laat mij voor altijd bij u wonen
Blijf dicht bij me, zodat ik veilig ben
God, u hoort alles wat ik u beloof,
U hoort het gebed van al uw dienaren.

Woorden van Odra Litjens
Lied: Opwekking 778: Hoe lang nog, Heer?
Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog
verward
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?
Zie mij staan en antwoord,
o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister,
dan kom ik niet ten val.
Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog
verward
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?
Zie mij staan en antwoord,
o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister,
dan kom ik niet ten val.

Refrein :
Maar ik bouw op uw liefde en trouw.
Ik zal juichen voor U.
Toch zing ik van uw liefde en trouw.
U was steeds goed;
Heer, U blijft goed voor mij.
Zie mij staan en antwoord, )
o God, mijn Vader! )
Breng licht in het duister, ) 2x
dan kom ik niet ten val. )
Maar ik bouw op uw liefde en trouw.
Ik zal juichen voor U.
Toch zing ik van uw liefde en trouw.
U was steeds goed.
Woorden van Tamara van der Schaaf
Lied: Opwekking 789: Lopen op het water
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade,
uw sterke hand die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leidt mij verder dan mijn voeten kunnen dragen,
ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Woorden van Jolanda Elzinga-de Grave
Gedicht van Rob aan Janneke
De gedachte hier te komen zonder jou
Mijn liefste bijzondere vrouw
Mijn hart huilt
Schreeuwt van verdriet
Woede, angst en onmacht
Een antwoord vind ik niet
De donkere wolk komt naderbij
Maar is niet in staat te breken
De echte liefde tussen jou en mij
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing uit Mt. 6: 25 - 34
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over
jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch
over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is
het leven niet meer dan voedsel en het lichaam
niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in
de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen
geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader
die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken
ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?
28 En wat maken jullie je zorgen over kleding?

Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het
veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg
jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet
gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat
vandaag nog op het veld staat en morgen in de
oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt,
met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet
kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet
bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen
we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons
kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de
heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel
dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever
eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je
erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen
zorgen voor de dag van morgen, want de dag van
morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen last.

Lied: Opwekking 798: Houd vol
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Overdenking
Lied: Raise a hallelujah (Bethel Music)
Dankgebed en voorbede
Slotlied: Opwekking 832 Jezus overwinnar
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel
gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Zegen
Uitdragen: muziek ‘In loving memory’
Thanks for all
You've done
I've missed you for so long
I can't believe you're gone
You still live
In me
I feel you in the wind
You've got me constantly

I never knew what it was to be loved
Thanks for all you've done
I've missed you for so long
I can't believe you're gone and
You still live in me
I feel you in the wind
You guide me constantly
I never knew what it was to be alone, no
'Cause you were always there for me
You were always home waiting
But now I come home and I miss your face
So smiling down on me
I close my eyes to see
And I know you're a part of me
And it's your song that sets me free
I sing it while I feel, I can't hold on
I sing tonight 'cause it comforts me
I carry the things that remind me of you
In loving memory of the one that was so true
You were as kind as you could be
And even though you're gone
You still mean the world to me

I never knew what it was to be alone, no
'Cause you were always there for me
You were always home waiting
But now I come home and it's not the same, no
It feels empty and alone
I just can't believe you're gone
And I know you're a part of me
And it's your song that sets me free
I sing it while I feel, I can't hold on
I sing tonight 'cause it comforts me
I'm glad it sets you free from sorrow
But I'll still love you more tomorrow
And you'll be here with me still
All you did you did with feeling
And you always found a meaning
And you always will
And you always will
And you always will
And I know you're a part of me
And it's your song that sets me free
I sing it while I feel, I can't hold on
I sing tonight 'cause it comforts me

Samen brengen we Janneke naar de
Zuiderbegraafplaats in Drachten
Op de begraafplaats
Onze Vader die in de hemelen 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
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt 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
In eeuwigheid

Do not stand at my grave and weep;
I am not here. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain,
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush,
I am the swift uplifting rush
of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there, I did not die.

