Zingen: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Zegenbede
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van de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Ingetje de Jong - Versloot
- Ina -

Uitleg vertrek door Jan van Staveren
Uitleidend orgelspel: ’Dat ’s Heeren zegen op u daal ’
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De begrafenis zal plaatshebben
op begraafplaats Westhage te Moerkapelle

Op de begraafplaats

Moerkapelle
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Voor de reis wens ik je
dat de weg je tegemoet komt,
de wind je steeds in de rug is,
de zon je gezicht verwarmt
en zachte buien je velden beregenen
En dat God, tot ons weerzien,
je bewaart in de palm van Zijn hand

Teraardebestelling
Belijdenis van het geloof
Afsluiting met het ’Onze Vader’

Vrijdag 26 november om 10.30 uur
in de Nieuwe Rank te Moerkapelle

Het gezin zal als laatste afscheid nemen bij het graf
Voorganger: ds. Piet de Graaf
Organist: Freek Hordijk

Inleidend orgelspel: ’ ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen ’
Welkom, bemoediging en groet
Persoonlijk woord gesproken door dochter Corry
Zingen: Psalm 121 vers 1
‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
Die hemel, zee en aarde,
eerst schiep, en sinds bewaarde.
Persoonlijk woord gesproken door Willy Waardenburg
Zingen: Psalm 121 vers 2
Hij is al treft u ‘t felst verdriet,
uw Wachter, Die uw voet
voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
geen kwaad zal u genaken;
de HEER’ zal u bewaken.
Persoonlijk woord gesproken door kleinzoon Vincent

zij doet niet gewichtig, 5 zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 6. zij verblijdt zich niet over
de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, 7. zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 8. De
liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietge-daan
worden. 9. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 10. maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik
als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar
dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan
zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13. En nu blijven geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Zingen: De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k Zal immer verkeren
in ‘t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me_altijd

Zingen: Psalm 121 vers 4
De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar,
uw ziel voor ramp bewaar’.
De HEER’, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
en waar g’ u heen moogt spoeden,
zal eeuwig u behoeden.

Overdenking

Gebed

Zingen: Wat de toekomst brengen moge

Bijbellezing 1 Korinthe 13
1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de
liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
2. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en
alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. 3 En al zou ik al mijn bezittingen
uitdelen tot levensonder-houd van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven
om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. 4. De
liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet,

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren 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!
Dankgebed

