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IN DE CATHARINAKERK 

 

Welkom 

Stil gebed, votum en christelijke groet 

Lied (samenzang): Psalm 43 (Liedboek 2013): 3 en 4 

 
 
4 Dan ga ik op tot uw altaren, / tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren / en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt / en eindloos mij verblijdt. 
 

Gebed: Kyriegebed van 11 januari 1987 (ds. L. Bosgra, indertijd predikant 
te Doetinchem), gevolgd door gebed voor het samenzijn in deze dienst 
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Bijdragen uit de familie: 

 Mailo steekt een kaarsje aan 
 Foto’s uit het leven van Eke met op de piano de melodie van het lied 

‘Wat zijn de goede vruchten, de vruchten van de Geest’, waarin deze 
woorden meeklinken: ‘De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te 
vragen, te vragen honderd-uit; / geloof om veel te geven, te geven 
honderd-in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze 
aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn 
lankmoedigheid. / En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot 
het eind, wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, hij 
gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos, is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. / Maar wie zich door de hemel, laat helpen uit 
de droom, die vindt de boom des levens, de messiaanse boom, en als 
hij zich laat enten hier in dit aardse dal, dan rijpt hij in de lente, tot hij 
vruchtdragen zal.’ 

 Fransien: ‘Even …’ 
 Carlijn: ‘Je blijft voor altijd bij mij’ 
 Niek: ‘Wie was oma voor mij’  

Schriftlezing: Psalm 4  

1Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David. 
2Antwoord mij als ik roep, 
God die mij recht doet. 
Geef mij ruimte als ik belaagd word, 
wees genadig, hoor mijn gebed. 
3Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, 
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela 
4De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, 
de HEER luistert als ik tot hem roep. 
5Beef voor hem en zondig niet, 
bezin u in de nacht en zwijg. sela 
6Breng de juiste offers, 
heb vertrouwen in de HEER. 
7Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – 
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HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 
8In u vindt mijn hart meer vreugde 
dan zij in hun koren en wijn. 
9In vrede leg ik mij neer 
en meteen slaap ik in, 
want u, HEER, laat mij wonen 
in een vertrouwd en veilig huis. 
 
Luisterlied (CD): ‘As it jo wil is’ (naar Leonard Cohen, ‘If it be your will’; 
door Gerrit Breteler) 
 
As it Jo wil is    Als het Uw wil is 
dat ik gjin taal mear hie  dat ik geen taal meer had 
en myn stim stil is   en mijn stem stil is 
sa as it eartiids wie   zoals het eertijds was 
dan sil ik swije    dan zal ik zwijgen 
sa dat it stil is    zodat het stil is. 
in wink sil ik krije   een teken zal ik krijgen 
as it Jo wil is    als het Uw wil is. 
 
As it Jo hân is    Als het Uw hand is 
de wiisheid no    de wijsheid nu 
fan ‘t fertoarke strân is   van het verstrooide strand is 
dan sjonge ik foar Jo   dan zing ik voor U 
hoe ’t it fertoarke strân is  hoe het verstrooide strand is. 
it liet op ‘e tonge   het lied op de tong 
as it Jo wil is    als het Uw wil is 
lit my dan sjonge   laat me dan zingen. 
 
En as it Wurd wier is   En als het Woord waar is 
en stimmen ferstomme  en stemmen verstommen, 
elts jubeljend blier is   elk jubelend blij is, 
lit de floed dan mar komme.  laat de vloed dan maar komen. 
En as it dan stil is  } En als het dan stil is  } 
en doelleas de siel  } en de ziel zonder doel  } 
as it Jo wil is   } als het Uw wil is  } 
meitsje ús hiel.   } maak ons dan heel.  } 
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En rin mei ús mei   En loop met ons mee 
en hâld ús fêst    en houd ons vast 
skuor ús der by    trek ons erbij 
yn it ljocht op it lest   in het licht op het laatst 
it ferslinterjend ljocht   het versplinterende licht 
dat ferpletterjend stil is  dat verpletterend stil is 
mar de moarntiid brocht  maar de morgen brengt 
as it Jo wil is   } als het Uw wil is } 
 
Preek 
 
Luisterlied (CD): ‘Agnus Dei’ (Requiem van Fauré (versie 1893 van John 
Rutter), door The Cambridge Singers, Members of the City of London 
Sinfonia en enkele solisten in 1988)  
 
Dankgebed en voorbede, stil gebed, avondgebed in de Lutherse traditie 
 
Slotlied (samenzang): Lied 412 (Liedboek 2013): 1 en 6 
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6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 
Besluit 
 
Bij het uitdragen: ‘In paradisum’ (Requiem van Fauré) 

De naaste familie volgt bij het uitdragen als eerste.  

De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats aan de Loolaan (33a). 
Ieder gaat daar op eigen gelegenheid naartoe, wandelend of per fiets of 
auto.  
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OP DE BEGRAAFPLAATS LOOLAAN 

 

Inleidende woorden 

Teraardebestelling 

Onze Vader (gezamenlijk gezegd) 

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 Uwer is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in der eeuwigheid. Amen.  
 
Zegen (van St. Patrick) 


