Liturgie voor de afscheidsdienst

Kerkelijk werker : Jannie Boonstra
Organist: Marc Zorge
Uitvaartverzorging: Iepie Lindeboom-Hospes

Familie komt binnen tijdens het lied
Dank sei dir Herr – Aafje Heynis
Welkom
Bemoediging en Gebed
Het aansteken van de kaarsen
Zingen: De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens
Aan waatren der rust.
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.

De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
Met grimmige kaken,
Geen schrik zal mij naken;
O Heer! mij vertroosten
Uw stok en uw staf.
De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
Verkwikken en laven
Zijn hemelsche gaven:
Hij wil mij versterken
Met brood en met wijn.
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
’k Zal immer verkeeren
In ’t huis mijnes Heeren:
Zoo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’ altijd.
Sietske en Bente – “The Rose”
Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 door Akky
1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der
engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een
klinkend metaal, of luidende schel geworden.

2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist
al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware
het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
en de liefde niet had, zo ware ik niets.
3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot
onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik
mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden,
en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid
geven.
4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde
is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk,
zij is niet opgeblazen;
5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve
niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij
verblijdt zich in de waarheid;
7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij
hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij
profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij
talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet
gedaan worden.
9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;
10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan
zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik
gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar
wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet
gedaan hetgeen eens kinds was.

12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere
rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot
aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik
kennen, gelijk ook ik gekend ben.
13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch
de meeste van deze is de liefde.
Zingen: Wat de toekomst brengen moge
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!
Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft gelooven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land.
Overdenking van het leven van
Sietske de Jager – Postema
Wij luisteren naar Gurbe Douwstra – As it myn tiid is
Herinneringen door Baukje
Wij luisteren naar Venice -Family Tree
Dankgebed en zegenbede
Samen zingen we staande:
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, 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

Tijdens het uitdragen van Sietske de Jager – Postema
wordt het lied: Lichtstad met Uw Paarlen Poorten
gespeeld.

Onder begeleiding van Klaas Stienstra op
trekharmonica brengen wij samen Sietske naar haar
laatste rustplaats op de begraafplaats in Opeinde.

Op de begraafplaats:
De Steen
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier, hou je niet tegen
het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen,
neemt de rivier m'n kiezel met zich mee.
Om hem, dan glad, en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Na de begrafenis wordt u uitgenodigd om samen na te
praten bij
Paviljoen De Leijen, Bildreed 3, 9221 SJ Rottevalle

