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Orgelspel 'Andante' van Felix Mendelssohn 
 
Inleidende woorden 
 
Aansteken van de kaarsen door Willemijn, Caspar, Jasper, Marijn, Joost, 
en Emma  
 
In Paradisum (uit Requiem van Fauré) 
In paradisum deducant angeli; 
in tuo adventu suscipiant te martyres, 
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 
Chorus angelorum te suscipiat, 
et cum Lazaro quondam paupere 
aeternam habeas requiem, 
aeternam habeas requiem. 
 
Vertaling: 
We wensen je toe dat de engelen je begeleiden naar het paradijs; 
dat de martelaren je ontvangen bij je komst en je begeleiden naar de 
heilige stad Jeruzalem. 
We wensen je toe dat het koor van engelen je ontvangt 
en dat je samen met de ooit arme Lazarus 
eeuwige rust krijgt, 
eeuwige rust. 
 
Woorden van Dorien 
 
‘Dat ben jij’ door OG3NE 
 
Woorden van Hein Hoitink 
 
‘Let her go’ door Passenger 
 
Herinneringen aan oma 
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‘The Family Tree’ van Venice 
Branches in the wind 
Still standing here together 
One more storm to weather 
We'll get through it yet 
So we're gathered here 
Holding on to each other 
To let go of another one we won't forget 
 

Now as we say goodbye 
To one of our own 
We may be lonely 
But we're not alone 
Though the leaves will fall 
And the tears will flow 
May it always comfort us to know 
The family tree will always grow 
 

Father down to son, mother to daughter 
Thicker than water, we are made of this 
From the Earth we rise 
To the Earth returning 
We'll keep a candle burning 
For the ones we'll miss 
 

And when we say goodbye 
To one of our own 
We may be lonely 
But we're not alone 
Though the leaves will fall 
And the tears will flow 
May it always comfort us to know 
The family tree will always grow 
It's stronger than the wind can blow 
The family tree will always grow 
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Bijbellezing uit Psalm 139 
 HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 
u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
 
‘Ken je mij?’ (Huub Oosterhuis, uit 150 Psalmen vrij) 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 

Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
Die aardig is, of onmetelijk ver, 
Die niet staat en niet valt 
En niet voelt als ik, 
Niet koud en hooghartig? 
 

Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik! 
 

Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, 
Dat het houdt, 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt: 
“Ik ben jouw zuiverste zelf, 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben.” 
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Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, 
Als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
In mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, 
Geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
Gezien, genomen, 
Door niemand minder? 
Zou dat niet veel te veel waar zijn? 
 

Overweging 
 

‘Pie Jesu’ van Fauré 
Pie Jesu Pie Jesu, Domine, dona eis requiem. Pie Jesu, Domine, dona eis 
requiem sempiternam 
(Barmhartige Jezus, Heer, geef hun rust. Barmhartige Jezus, Heer, geef 
hun eeuwige rust.) 
 

Gebeden, afgesloten met een gezamenlijk uitgesproken Onze Vader 
 

 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, 
 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. 
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Lied ‘Ga maar gerust’ (S. de Vries, op mel. Finlandia, J. Sibelius 
      Uit: het liefste lied van overzee, nr. 15)  
  

 
 
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 
 
Zegen 
 
‘Canon in D’ van Johann Pachelb 
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De mensen van voorbij 
 
De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen 
die wij zo graag herhalen 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet 
 
De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten 
Bij God mogen ze wonen 
daar waar geen pijn kan komen 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij 
 
Hanna Lam 

 
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Doetinchem 
Bert van der Haar, voorganger 

Elske te Lindert, muziek en zang 


