
Liturgie

van de dienst van Woord en gebed
voorafgaand aan de begrafenis van

Fijtje Duiker-Koelewijn

* 7 september 1934          Alphen aan de Rijn        † 6 augustus 2022 

’En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.’

Donderdag 11 augustus 
in de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Spreker: Marc Overduin
 Organist: Marc Koning

Bij het graf 

Begrafenis Fijtje Jacoba Duiker-Koelwijn

Dankwoord Marc Overduin

Onze Vader
Onze Vader, die in de Hemelen zijt
Uw naam worden geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil worde gedaan, in de Hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk, en de Kracht en de Heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Amen
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Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luisteren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 

Schoon tehuis voor moede pelgrims 
Komend uit de zandwoestijn 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luisteren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luisteren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem

Uitleidend orgelspel: ’De stad met Paarlen poorten’

     

Bij het graf 

Kort woord door Marc 

Begrafenis van Martin Duiker

Onze Vader
Onze Vader, die in de Hemelen zijt
Uw naam worden geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil worde gedaan, in de Hemel alzo ook op aarde.

Inleidend orgelspel:  ’Wat de toekomst brengen moge’

Opening - Welkom

Mon Amour -BZN

Koop mensen, kijk, koop mijn bloemen
Dat is het leven van een jonge vrouw, altijd alleen

Maar de toekomst is geweldig
En mijn bloemen zijn fris en lieflijk
Want ik zal je vinden, mijn lief, ja, jou
Iedereen zal mij helpen

Iedereen kent en iedereen ziet
Het bloemenmeisje van de markt en haar bloemenwinkel
Juffrouw, je bent geweldig
Wanneer kom je bij mij

Mijn lief, je bent mijn roos
Die nooit zal verwelken
Ik aanbid je van dag tot dag
Juffrouw van de liefde

Mijn lief, je bent mijn roos
Die nooit zal verwelken
Ik aanbid je van dag tot dag
Juffrouw van de liefde

Op een dag ben ik naar de Place du Marché gegaan
En ik zag dat ze verdwenen was
Ik heb iedereen gevraagd of ze misschien mijn bloemenmeisje hebben gezien
Maar niemand wist waar ze was
Ik was erg wanhopig Maar op een dag ging ik zitten in een bistro
En toen
Catherine, jij bent het!

Ja, mijn lief
Mijn kleine bloem
Want ik heb je gevonden, mijn lief, ja, jou
Iedereen zal me helpen

Mijn lief, je bent mijn roos  - 2 keer -
Die nooit zal verwelken
Ik aanbid je van dag tot dag
Juffrouw van de liefde



Fotosessie begeleid: Country Trail band
Ga maar

Ga maar, je strijd is gestreden
Ga maar, ‘t is achter de rug
Genoeg heb je geleden
‘t is genoeg, ga nu maar vlug

Kom maar hier en schuil in Mijn armen
Kom maar hier, dit is nu jouw thuis
Ik neem je op in mijn Erbarmen
Ik neem jou op, dus kom nu maar thuis

Refrein
 Ga maar, ga maar,
 Ga maar, ga maar gauw
 Ga maar, toe, ga maar
 Ja, ga maar, ga maar gauw

Ik zag je pijn en Ik zag al je zorgen
Ik zag je twijfel, je stille verdriet
Je bent nu veilig in Mijn hand geborgen
Ik heb voor jou iets moois in ‘t verschiet

Ik heb gehoord hoe jij hebt gebeden
‘t was met liefde en oprechte trouw
Al je zonden, je hebt ze beleden
Ze zijn vergeven, er is plaats hier voor jou

In Memoria: verzorgd door dochters Lenie en Tineke

Lied: Niet zonder afscheid
Jij mag niet zomaar zonder
afscheid bij me weggaan
Niet zomaar stiekem, stil er tussenuit
Ik wil je zien als je gaat vertrekken
Ik wil een blik voor jij je ogen sluit

Geef mij die kans….

Om je heel dicht tegen mij te houden,
die warmte vast te houden
Van jouw aanwezigheid
Ik wil jouw gezicht hebben bekeken,
voordat het gaat verbleken
En uit mijn gezicht verdwijnt

Ben je weer herenigd met je ouders?
Zijn je zussen en je broers daar ook bij jou?
Zijn ze allemaal verlost van hun gebreken?
En ben jij weer een jonge vrouw?

Ik zou zo graag heel even
heel even willen kijken
door een raam dat misschien open staat.
Maar ik moet geduld bewaren
tot ik zelf mag ervaren
dat de deur voor mij ook open gaat.

Moeder, hoe is het in de Hemel?
Kijk je daar van boven op ons neer?
Volg je wat wij doen in ons leven?
En zien wij jou daar later weer?
Ben je dicht bij de Here Jezus?
Is je lichaam weer hersteld of ben je geest?
Niemand kan het mij vertellen.
Want niemand hier is daar ooit geweest.

Ik zou zo graag heel even
heel even willen kijken
door een raam dat misschien open staat.
Maar ik moet geduld bewaren
tot ik zelf mag ervaren
dat de deur voor mij ook open gaat.
Maar ik moet geduld bewaren
tot ik zelf mag ervaren
dat de deur voor mij en u ook open gaat.

Uitleg vertrek door Jan van Staveren 

Zingen: De stad met Paarlen poorten 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wondere stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men hier op aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 

Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit 



Maar met mijn ogen dicht
zie ik jouw gezicht
Kan ik jou nog horen praten,
blijft je blik op mij gericht
Zie ik jou nog staan,
raak je mij weer aan

En maakt het donker plaats voor licht
Nooit zal ik je stem meer horen

En alles lijkt kapot
sinds de dag dat jij verdween
En ik voel me vaak verloren
Zoveel dingen nam je mee
Toen jij het leven losliet
was er nog zoveel niet gezegd
Was er nog zoveel onbesproken en nit uitgelegd

Maar met mijn ogen dicht
zie ik jouw gezicht
Kan ik jou nog horen praten,
blijft je blik op mij gericht
Zie ik jou nog staan,
raak je mij weer aan
En maakt het donker plaats voor licht
Want jij leeft door in mijn hart in mijn gedachten
Niets of niemand neemt dat van me weg

Maar met mijn ogen dicht
zie ik jouw gezicht
Kan ik jou nog horen praten,
blijft je blik op mij gericht
Zie ik jou nog staan,
raak je mij weer aan
En maakt het donker plaats voor licht
En maakt het donker plaats voor licht…

Woordverkondiging 

Lied: Moeder, hoe is het in de Hemel? 
Moeder, hoe is het in de Hemel?
Is het nog veel mooier, dan je al dacht?
Zijn er echt van die paarle poorten?
En heeft pa daar op jou gewacht?

Jij mag niet zomaar zonder
afscheid bij me weggaan
Niet zonder dat je van me hebt gehoord
Je moet nog luisteren naar alles wat ik kwijt wil
Naar die zin van een allerlaatste woord

Geef mij het woord….

Om te zeggen dat ik die zin in het leven
Van je heb gekregen en nooit meer kwijt zal zijn
Dat niets verloren gaat van wat je mij gezegd hebt
Dat de stempel, die jij gezet hebt
Mijn hele leven blijft
mijn hele leven blijft

Jij mag niet zomaar zonder
afscheid bij me weggaan
Niet zonder dat je van me hebt gevoeld
De liefde die ik van je heb gekregen
En die dus ook voor dit afscheid is bedoeld

Laat bij het afscheid van je horen
Laat mij maar praten als je zwijgt
Dat je mijn woorden nog kan horen
Dat je me ziet, als je naar me kijkt
Ik wil je warmte kunnen bieden
Als jij het koud krijgt
Ik wil niet ongezien verliezen
Ik wil wuiven als je kijkt

Je mag niet zomaar zonder
Afscheid bij me weggaan
Niet zomaar stiekem stil er tussenuit
Ik wil je zien als je gaat vertrekken
Ik wil een blik, voor jij je ogen sluit

Lied: Met mijn ogen dicht
Alles wat ik nog wilde zeggen
zit zo diep weggestopt in mij
Ik kan je nu niets meer vertellen
In mijn gedachten ben je vrij
Maar toen jij het leven losliet
was er nog zoveel niet gezegd
Was er nog zoveel onbesproken en niet uitgelegd


