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Voorganger: ds. Martine Nijveld 
Ouderling: Hanneke Richter 



De klok wordt geluid 
 
Muziek bij het binnendragen van Nell 
 

 2e deel uit Partita in a   −   J. S. Bach 
 
Welkom 
 
De tafelkaarsen worden aangestoken door Hanneke 
Siep luidt de klok 
 
We luisteren naar de tekst van het lied 
 

 ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 
 

 met begeleiding op piano door Hans 
 

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 



Bemoediging en drempelgebed 
 

 ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 ouderling: Hier zijn we, mensen zoals wij mensen zijn, 

met ons verdriet en onze vragen, 
met onze dank en onze hoop. 
Dat er licht mag zijn, 
dat er nieuwe dagen zullen komen, 
dat we elkaar dragen - 
en daarin iets ervaren van uw goedheid. 

 ALLEN: AMEN 

 
Aansteken van de vier kaarsen rond Nell 

 
Gelezen in samenspraak, door Noor en Hanneke 
 

 Psalm 91   

 uit: Nico ter Linden, Het verhaal gaat, deel 5 

 
Woorden van gedenken en geloven 

 
Muziek Menuet in e   −   G. F. Händel 

 
Else en Lies herdenken hun zusje 

 
Siep herdenkt zijn vrouw 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
We luisteren naar lied 416   −   Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 



Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Woorden van uitgeleide 
 
Bij het uitdragen van Nell klinkt 
 

 ‘Engels nachtegaaltje’   −   Jacob van Eyck 
 
De klok luidt 
 
We brengen Nell naar haar laatste rustplaats, op begraafplaats Westduin. 
 
 
 
 
 
Aan het graf: 
 
Woorden bij het afscheid 
 
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 den boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in der eeuwigheid. Amen. 

 
Zegen 


