
Orde van de dankdienst voor het leven van  
 

Mari Cornelis (Harry) Woensdregt  
 

op vrijdag 16 april 2021 
om 12.00 uur  

in de Adventskerk  
te Alphen aan den Rijn  

 
voorganger: ds. Leo van Rikxoort 

ouderling van dienst: dhr. Piet Geerlof 
organist: dhr. Klaas Mollema 

 
zangers: mw. Hella Verweij en dhr. Sebastiaan Büchner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orgelspel  
 
woord van welkom 
 
lied: Psalm 121: 1 en 4  (berijming 1967) 
 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,   
waar komt mijn hulp vandaan ? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen.   
Mijn herder zal niet slapen.  
 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,   
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,   
in eeuwigheid bewaren.  
 
moment voor persoonlijk gebed  
 
votum en groet  
 
lied: 376 (Evangelische liedbundel)  
 
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 van 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.  
 
gebed  
 
zoon Arjen spreekt woorden ter gedachtenis aan zijn vader  
 
namens de familie Versteegt spreekt Nel of Herma 
 
lied: 246 (Evangelische liedbundel)  
 
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend 
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid.  
 
Schriftlezing: Psalm 121  
 
 
Een pelgrimslied. 
1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
2 Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3 Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4 Nee, hij sluimert niet, 
hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
5 De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6 overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 
8 de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 



 
lied: Psalm 56: 5  en 6  (berijming 1773)  
 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord.  
 
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot  
 
overdenking  
 
orgelspel: ‘U bid ik aan, o macht der liefde’ (Evangelische liedbundel, 377)  
 
dankgebed en voorbeden  
 
slotlied: 885 (Liedboek 2013) 
 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.  
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond.  
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond.  
 
wegzending en zegen  
 
orgelspel  


