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Orgelspel 

  

Orgelspel bij binnenkomst van het gezin: ‘Ik zal er zijn’ (Sela) 

 

Welkom (door Martin van Middelkoop) 

 

Wij luisteren naar ‘Jezus leven van mijn leven‘ 

 

Jezus, leven van mijn leven, 

Jezus, dood van mijne dood, 

die voor mij U hebt gegeven,  

in de bangste zielennood, 

opdat ik niet hopeloos sterven, 

maar uw heerlijkheid zou erven.  

Duizend, duizend maal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer! 

 

Gebed (door ds. Atze Buursema) 

 

Persoonlijke herinneringen van de broers en zussen van Jetty 

(door Gerard Hoekstra) 

 

Instrumentaal intermezzo: ‘Sinfonia’ uit cantate BWV 156 van J.S. Bach 

(door zus Edith van Hoogdalem) 

 

Persoonlijke herinneringen van Martin 

(door Martin van Middelkoop) 

 

Instrumentaal intermezzo: ‘In His love’ van M. Patterson 

(door Noortje van Middelkoop) 

 

Christ has come to be our shepherd, He has come to be our guide.  

Though we walk the path of darkness, Christ will lead us through the night.  

Christ has come to bring salvation, He has come to be our light.  

Christ has come to bring forgiveness, Jesus is the gift of life. 

 

In His love, we have victory, in His sacrifice we have hope again.  

In His cross we have glory, in His love we have life. 



We will dwell in the spirit of God’s holy gift of grace.  

We will worship Him and serve Him, we will sing to give Him praise.  

We will tell of His goodness, we will share the peace of Christ.  

We will tell the wondrous story, Jesus is the gift of life.  

 

God loved the world and He sent His Son that we might believe in Him. 

If we believe we will never die, Christ will bring eternal life. 

 

Bijbellezing: Psalm 23 (door kleindochter Mariëlle) 

 

Een psalm van David 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden  

tot eer van Zijn naam. 

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent 

bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. 

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, 

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 

ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.  

 

Wij luisteren naar: ‘Wacht op de Heer - Psalm 27 in de versie van Psalm Project 

 

God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen, 

ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer. 

Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen, 

Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer. 

 

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt, 

te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 

Die veilig in Zijn huis mij bergt en hoedt. 

Wacht op de Heer mijn hart, ja wacht, houd moed. 

 

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch Uw wegen, 

wees mij een Gids die veilig mij geleidt. 

Antwoord mij, God en geef mij toch Uw zegen, 

U die voor mij de weg al hebt bereid. 



Dit ene is wat heel mijn hart verlangt, 

te wonen waar U mij liefdevol ontvangt, 

Die veilig in Uw huis mij bergt en hoedt. 

Wacht op de Heer mijn hart, ja wacht, houd moed. 

 

Overdenking (door ds. Atze Buursma) 

 

Wij luisteren naar: ‘Mijn Herder’ van Sela 

 

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 

Hij omringt mij met zijn liefde.    

 

Hij roept mijn naam; ik hoor Zijn stem; Hij de mijne. 

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

 

Hij gaat mij voor; ik volg Zijn spoor; Hij zal leiden. 

Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 

Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het Zijne te geven. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

 

Al gaat mijn weg door een donker dal; 

ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 

waar ik eeuwig thuis zal zijn. 

 

Gebed (door ds. Atze Buursma) 

 

Mededelingen (door begrafenisondernemer Erik Jansen) 

 

Terwijl wij luisteren naar ‘Maranatha’ (Sela) zal Jetty van Middelkoop 

uitgeleide worden gedaan om aansluitend begraven te worden bij haar man 

Gert op de begraafplaats in Nunspeet. (Staande) 

 

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 

zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 

Komt de tijd dat alles anders wordt, 

er geen tranen en geen rouw meer zijn? 



Iedereen zal zien hoe Jezus komt 

op de wolken met bazuingeschal. 

Vol van luister, stralend als de zon; 

Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 

 

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 

Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 

Heer, wij zien met groot verlangen uit 

naar het eeuwig koninkrijk van God, 

waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid; 

met haar Bruidegom verenigd wordt. 

 

Hef je handen op en kijk omhoog. 

Prijs de Heer, aanbid Hem met ontzag, 

met een brandend hart vervuld van hoop. 

Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 

 

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 

Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 

Niets is beter dan bij U te zijn. 

Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 

Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 

 

 

 

Als belangstellenden wordt u verzocht na de uitgeleide nog even te gaan zitten totdat 

u aanwijzingen krijgt de kerkzaal te verlaten.  

 

Wilt u bij het verlaten van de kerk een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand 

in acht nemen. 



Bij het graf lezen we de Geloofsbelijdenis:  

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; 

op de derde dag opgestaan uit de doden; 

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 

vergeving van de zonden; opstanding van het vlees en een eeuwig leven. 

 

Graflegging 

 

Bidden van het:       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 

van U is het 

Koninkrijk en 

de kracht, en 

de heerlijkheid 

tot in der 

eeuwigheid. 

Amen. 



 

 

 

 

 


