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Klaske wordt door haar kleinkinderen binnengebracht. 
Ondertussen luisteren we naar orgelspel bij ‘De Heer is mijn herder’.

Welkomstwoord

Bemoediging en groet

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen

v.:  Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede
 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.
a.:  Amen



We zingen lied 23c: 1, 2, 3 en 5

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

 
Gebed 

Onze oma – door Sander, Aron, Justin, Barbara en Ricardo



We luisteren naar ‘Zeilen op de wind van vandaag’ 

Toen je dacht “Ik word gedragen”, moest je sjouwen.
Toen je dacht “ ‘t Is even slikken”, moest je kauwen.
Toen je dacht “Ik wil wel stoppen”, juist beginnen
en net toen je naar buiten wou, naar binnen.

Toen je dacht “ ‘t Is me teveel”, toen werd het minder.
Toen je dacht “Ik ben een rups”, bleek je een vlinder.
Toen je dacht dat je iets won, heb je verloren
en toen je dacht “Nou ga ik dood”, werd je geboren.

Je moet zeilen op de wind van vandaag.
De wind van gisteren helpt je niet vooruit.
De wind van morgen blijft misschien wel uit.
Je moet zeilen op de wind van vandaag.

Toen je dacht “Nu wordt het beter”, werd het slechter.
Toen je dacht “Ik geef het op”, bleek je een vechter.
En toen je dacht een realist te zijn, een dromer.
Toen je dacht “Nu wordt het winter”, werd het zomer.

Toen je dacht “Het wordt gebracht”, moest je het halen.
En toen je dacht “Ik krijg iets terug”, moest je betalen.
Toen je dacht “Ik sta alleen”, toen kon je schuilen.
Toen je dacht “ ‘t Is om te lachen”, moest je huilen.

Je moet zeilen op de wind van vandaag.
De wind van gisteren helpt je niet vooruit.
De wind van morgen blijft misschien wel uit.
Je moet zeilen op de wind van vandaag.

Mijn moeder – door Emmy en Jan



We zingen De kracht van uw liefde … Opwekking 488

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, 
verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde.

Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen diep in mij. 
En Heer leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.



Uit de Bijbel: Psalm 121 (in de vertaling van Huub Oosterhuis)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen -
zou iemand mij komen helpen?
Ja, mijn God komt mij helpen,
de schepper van hemel en aarde.

Hij zal niet toelaten dat je struikelt,
Hij zal niet slapen, Hij waakt over jou.
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,
Hij waakt over heel zijn volk.

Onze God houdt de wacht
als een schaduw over je heen.
Overdag zal de zon je niet steken,
‘s nachts zal de maan je geen kwaad doen.

Hij houdt alle kwaad van je af,
Hij neemt je onder zijn hoede.
En waar je ook gaat of staat, 
God zal je behoeden voor eeuwig.



We zingen: lied 886

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.



Uit de Bijbel: Openbaring 21: 1-4

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel 
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik 
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij 
God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor 
haar man en hem opwacht. 
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 
woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen 
zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle 
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

We zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen …

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij.

Overdenking



We zingen: lied 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’. 



We zingen: lied 416

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.

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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.

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.

Slotwoorden

Bij uitgeleide klinkt orgelspel bij ‘Eens als de bazuinen klinken….’. 

Het gezin van Klaske begeleidt haar naar de begraafplaats, haar laatste 
rustplaats. U bent uitgenodigd om elkaar in de kerk te ontmoeten, 
koffie te drinken en herinneringen aan Klaske te delen, 
in afwachting van de terugkeer van het gezin. 




