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Orgelspel 
 

Welkom 
 

Bijdragen met herinneringen aan Henk en dankwoord 
 

Zingen: Psalm 25: 2 
 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJv'rig mij Uw wet betrachten; 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al den dag verwachten. 
 

Gebed 
 

Zingen: ‘Als g’in nood gezeten’ (Johannes de Heer, 7) 
 

Als g' in nood gezeten, 
geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten: 
God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood! 
's Heren trouw is groot, 
en op 't nacht'lijk duister, 
volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, 
ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, 
uw toeverlaat. 

God blijft voor u zorgen, 
goed is de Heer, 
en met elke morgen, 
keert Zijn goedheid weer. 
Schoon g' in 't verdriet, 
nergens uitkomst ziet, 
groter dan de Helper, 
is de nood toch niet. 
Wat ons ontviele, 
Redder in nood, 
red slechts onze ziele, 
uit zond' en dood. 
 

Bijbellezing Lucas 15: 11-32 | Een vader had twee zonen 
 

11En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. 12En de jongste van hen zei tegen 
zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij 
verdeelde zijn vermogen onder hen. 13En niet veel dagen daarna maakte de 
jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn 
vermogen in een losbandig leven. 14En toen hij er alles doorgebracht had, kwam 
er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. 15En hij ging 
heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar 



zijn akkers om de varkens te weiden. 16En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen 
met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. 17En nadat hij tot 
zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in 
overvloed en ik kom om van honger. 18Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en 
tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. 19En 
ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van 
uw dagloners. 20En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van 
hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming 
bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. 21En de 
zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik 
ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 22Maar de vader zei tegen zijn 
dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem 
een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. 23En breng het gemeste kalf 
en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. 24Want deze, mijn zoon, was dood 
en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen 
vrolijk te zijn. 25Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis 
kwam, hoorde hij muziek en reidans. 26En nadat hij één van de knechten bij zich 
geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. 27Deze nu zei tegen hem: Uw 
broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem 
weer gezond teruggekregen heeft. 28Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen 
gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. 29Maar hij 
antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw 
gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden 
vrolijk te zijn. 30Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren 
opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. 31En hij zei tegen 
hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. 32Wij zouden dan vrolijk 
en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend 
geworden. En hij was verloren en is gevonden. 

 

Zingen ‘Welk een Vriend is onze Jezus’ (Op Toonhoogte 216) 

 

Welk een Vriend is onze Jezus, 

die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht dat ik door Hem, 

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neer. 

Juist omdat wij ’t al niet brengen 

in ’t gebed tot onze Heer. 

 



Leidt de weg soms door verzoeking, 

dat ons hart in ’t strijduur beeft. 

Gaan wij dan met al ons strijden, 

tot Hem, die verlossing geeft? 

Kan een vriend ooit trouwer wezen, 

dan Hij, die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing; 

Hij alleen is ’t die ons schraagt. 

 

Zijn wij zwak, belast, beladen 

en terneer gedrukt door zorg? 

Dierb’re Heiland, onze Toevlucht, 

Gij zijt onze Hulp en Borg. 

Als soms vrienden ons verlaten, 

gaan wij biddend tot de Heer; 

in zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer. 

 

Overdenking 

 

Luisterlied: ‘Met open armen’ (Hemelhoog 707) 

 

Kom, als je honger hebt of dorst. 

Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 

 

Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 

Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien. 

Met open armen word je ontvangen. 

 

(Refrein) 

Welkom in Gods huis, 

welkom in Gods huis, 

welkom in Gods huis, 

welkom, welkom thuis. 



Kom met je leegte en je angst. 

Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 

Hier is een plek voor jouw verhaal. 

Met open armen word je ontvangen. 

 

(Refrein) 

 

Gebed  

 

Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (Gezang 293: 1 en 4) 

 

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! 

 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

Zegen 

 

Onder de klanken van ‘Veilig in Jezus’ armen’ zal Henk van Veldhuizen worden 

uitgedragen om begraven te worden op Natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op de begraafplaats:  
 

Woorden ten afscheid en graflegging 
 

Geloofsbelijdenis 
 

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

En ik geloof 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 

ter helle; 

die op de derde dag weer opgestaan is uit de dood; 

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

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

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; 

Ik geloof de vergeving van zonden; 

het weer opstaan van ons lichaam;  en een eeuwig leven. Amen 
 

Het ‘Onze Vader’     

     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. 



 

 

 

 

 

 

 

 


