
Liturgie voor de dankdienst voor het leven van John Oude Kotte 
 24 maart 1948 – 21 oktober 2021 

op 28 oktober 2021 in de Protestantse Kerk in Wehl 

Voorgangers: ds. Theo Menting en Arja Oude Kotte-de Boon 
Organist: Wessel Springer 
Ouderling van Dienst: Francisca Best 
Beeld en geluid: Ab Berendsen 
Koster: Johan Hamer



Orgelmuziek bij binnenkomst: ‘Air’  (J.S. Bach)

Welkom 
 
Gedicht:  ‘God laat ons toch niet los?’ (naar: Joke Forceville-van Rossum) 

  Bij U zijn wij geborgen.
  Gij laat ons toch niet los?
  Houd Uw hand onze handen?
  En als de tranen branden
  van de avond tot de morgen,
  laat Gij ons toch niet los?

  Bij U zijn wij geborgen.
  Gij laat ons toch niet los?
  Laat ons op U vertrouwen,
  steun ons die bitter rouwen,
  maak van de nacht weer morgen.
  Gij laat ons toch niet los? 

Meditatief moment onder orgelspel Lied 836 : 4 en 5   

  Leg Heer uw stille dauw van rust 
  op onze duisternis.
  Neem van ons hart de vrees, de lust, 
  en maak ons innerlijk bewust 
  hoe schoon uw vrede is, 
  hoe schoon uw vrede is. 

  Dat ons geen drift en pijn verblindt,
  geen hartstocht ons verwart.
  Maak Gij ons rein en welgezind,
  en spreek tot ons in vuur en wind,
  o stille stem in ‘t hart,
  o stille stem in ‘t hart. 



Aansteken van de kaarsen door de kleinkinderen.

Toelichting bij ‘De Boom’

Zingen:  Lied 791 : 1, 2, 3, 4 en 6 
 

  Liefde, die ons hebt geschapen, 
  vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
  alles overwinnend wapen,
  laatste woord dat vrede maakt. 

  Liefde luidt de naam der namen
  waarmee Gij U kennen laat. 
  Liefde vraagt om ja en amen,
  ziel en zinnen metterdaad. 

  Liefde waagt zichzelf te geven, 
  ademt op van goede trouw. 
  Liefde houdt ons in het leven, – 
  daarop hebt Gij ons gebouwd. 



  Liefde boven alle liefde, 
  die zich als de hemel welft 
  over ons: wil ons genezen,
  bron van liefde, liefde zelf! 

Bijdrage van de kinderen 

Muziek: ‘Theme from the Deer Hunter ’ (the Shadows) 

Woorden van ds. Theo Menting

Pianospel : Kleine Prälude (J.S. Bach – BWV 936)

Bijbellezing: Psalm 139 : 1-18 (Bijbel in gewone taal) 

Overdenking 

Zingen:  Lied: 245 : 1, 2 en 3 
 



  Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
  uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
  Gij waart nabij in mijn bezwaren,
  nabij in elke moeilijkheid. 
  Deze avond roept mij na mijn zorgen 
  tot rust voor lichaam en voor geest. 
  Heb dank, reeds van de vroege morgen
  zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 
 
  Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
  al wisselen ook dag en nacht. 
  Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
  hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
  Eens aan de avond van mijn leven 
  breng ik, van zorg en strijden moe,
  voor elke dag, mij hier gegeven,
  U hoger, reiner loflied toe.  

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Het Onze Vader 



Orgelspel: ‘Jesu joy of man’s desiring’ J.S. Bach)

Zegen over het leven van John 

Gedicht:‘Lied van vertrouwen’  ( naar: Joke Forceville-van Rossum)

  Bij God zijn wij geborgen, 
  Hij laat ons nooit meer los.
  Zijn hand houdt onze handen 
  en als de tranen branden 
  van de avond tot de morgen,
  laat Hij ons toch niet los! 

  Bij Hem zijn wij geborgen, 
  want Hij laat ons niet los! 
  Op Hem rust ons vertrouwen,
  Hij steunt wie bitter rouwen, 
  maakt van de nacht weer morgen 
  en laat ons nimmer los! 

Slotlied:  Lied 416 
   



  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. 



Zegen 

  In ons hart en in ons huis 
   DE ZEGEN VAN GOD. 
  In ons komen ene in ons gaan
   DE VREDE VAN GOD. 
  In ons leven, op onze zoektocht, 
   DE LIEFDE VAN GOD. 
  Bij het einde, nieuw begin, 
   DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN 
   THUIS TE BRENGEN. 
   AMEN. 

Woord van dank

Orgelspel bij het verlaten van de kerk: ‘Lead me, Lord’- Samuel Wessley 

Op de begraafplaats

Afscheidswoorden
 
Ogenblik van stilte

John wordt toevertrouwd aan de schoot van moeder aarde

GEDICHT: ‘De mensen van voorbij’ ( Hanna Lam) 

De mensen van voorbij   De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.  zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij  De mensen van voorbij
zij zijn met ons verweven  zijn in een ander weten,
in liefde, in verhalen,   bij God mogen zij wonen,
die wij zo graag herhalen,  daar waar geen pijn kan komen.
in bloemengeuren, in een lied De mensen van voorbij
dat opklinkt uit verdriet.  zijn in het licht, zijn vrij.


