
 

Liturgie 
 

voor de rouwdienst  

voorafgaand aan de begrafenis van 

 

Hendrika Kamphorst - van Veenhuisen 

~ Riek ~ 
 

26 november 1928                                             19 maart 2021  

 

 

 

 

Woensdag 24 maart 2021 om 10.30 uur 

in de Hervormde Kerk te Zwartebroek. 

 

 

 

Voorganger: 

ds. A.C. Borsje 

 

Namens de kerkenraad aanwezig: 

oud. H. van Rijn 

 

Organist: 

Evert van de Veen 

 

Zang: 

Claudia Verweij & Christien Koudijs 

 



Orgelspel 
 

Inleidend orgelspel: ‘De Heer is mijn Herder’ 
 

In memoriam 
 

Stil gebed & Votum 
 

Wij luisteren naar: Psalm 81 vers 12 
 

"Opent uwen mond; 

Eist van Mij vrijmoedig, 

Op mijn trouwverbond; 

Al wat u ontbreekt, 

Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 

Mild en overvloedig." 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5 vers 23-28 

 
23En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw 

geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard 

worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. 24Hij Die u roept, is 

getrouw: Hij zal het ook doen. 25Broeders, bid voor ons. 26Groet alle 

broeders met een heilige kus. 27Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief 

aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. 28De genade van onze Heere 

Jezus Christus zij met u. Amen. 

 

Wij luisteren naar: ‘Abba, Vader’ (lied 419 vers 1 en 2) 
 

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 voor 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. 

 

Meditatie 

 

Wij luisteren naar: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (lied 471 vers 1 en 3) 
 

Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed! 
 

Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behand’len, 

dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

 

Dankgebed en zegenbede 

 

Wij luisteren naar: Psalm 68 vers 10 
 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 



Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

 

Onder de klanken van ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ zal 

mw. H. Kamphorst-van Veenhuisen uitgeleide worden gedaan 

om begraven te worden op de Begraafplaats aan de Leemweg in Terschuur. 
 

 

 

 

 

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. 


