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Organist: dhr. André van den Akker, Roosendaal 
Voorganger: ds. Wim Lolkema, Bergen op Zoom 

Ouderling: mw. Vera Maas - Simons, Ossendrecht 
Solozang: dhr. Kees Daleboudt, dhr. Boy Maas, mw. Anne-Marie Visser 



Vanwege de corona-maatregelen van dit moment kan in deze dienst helaas 
NIET door ons allen worden gezongen 
We luisteren naar enkele solo-zangers en naar al eerder opgenomen zang 
van onze cantorij met orgelbegeleiding.   
 

Orgelspel voor de dienst 
 

Terwijl dhr. Griffioen in de kerk wordt gebracht luisteren we naar: 
 ‘Le Cygne’ (De Zwaan) uit Carnaval des Animaux van Camille Saint -Saëns.  
 

Woord van welkom 
 

De kleinkinderen steken kaarsen aan bij hun opa.   
 

We gaan staan.  
 

Solozangers: Psalm 42: 1 en 7 
 

 Evenals een moede hinde 
 naar het klare water smacht,  
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
 die ik ademloos verwacht. 
 Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
 God van leven, God van licht. 
 Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven? 
 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 

 Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
 altijd aan de dood ontheven. 

  



Stilte - Beginwoorden en Groet 

 
We gaan zitten.  
 

Gebed 
 

Herinneringen aan Henk: 
Hij was echtgenoot, vader, schoonvader, oom, broer zwager… 
We luisteren naar: Als de dag van toen… 
 

Eerste Schriftlezing: Psalm 121 
 

 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 
 Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. 
 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. 
 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand; 
 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 
 De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 

de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in 
eeuwigheid. 
de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in 
eeuwigheid. 

 

Solozangers: Lied 913: 1, 2 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! 
  



 

Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Tweede Schriftlezing: 2 Corinthiërs 12 : 6 – 10 
Vertaling NBG 1951 
6.  Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de 

waarheid zeggen; maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer 
toekenne dan wat men van mij ziet en hoort,  

7.  en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, 
opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, 
een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te 
zeer zou verheffen.  

8.  Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten.  
9.  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht  
 openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in  
 zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij  
 kome.  
10.Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden,  
 vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak  
 ben, dan ben ik machtig 
 

Meditatief orgelspel 
  



Johannes 6: 40:  
Want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder, die de Zoon 
aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe; en Ik zal hem 
opwekken ten jongsten dage.  

 

Overdenking  
 

Cantorij: Lied 769: 1, 4 en 6  
 

Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht 
 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 

 

Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 
 
 

Herinneringen aan Henk; 
Hij was echtgenoot, vader, schoonvader, oom, broer zwager… 

  



Solozangers: Veilig in Jezus’ armen (Johan de Heer, 523) 
 

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
daar, in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
 

Hoor! ’t Is het lied der englen, zingend van liefd’ en vree, 
ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.  
 

Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg; 
vrij van ’t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg; 
 

vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht; 
nog slechts een weinig lijden - nog slechts een korte nacht. 
 

Jezus, mijn dierbre Toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen - eeuwig mijn hope zij! 

 
Gebeden,  
afgesloten met het luisteren naar het Onze Vader 
(Mannenkoor Zeeland, waar Dirk en Henk in meezongen!)  
 
Cantorij: Lied 416 
 

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. 

 

Ruimte voor mededelingen van de uitvaartleid(st)er 
Woorden van uitgeleide  
 

Henk Griffioen wordt de kerk uitgedragen. 
We luisteren intussen naar:  
Panis Angelicus van César Franck, orkest André Rieu. 
 

Orgelspel 
 
We gaan nu naar Begraafplaats Ter Duinen,    
OLV ter Duinenlaan 155 in Ossendrecht.  
Wilt u deze liturgie meenemen daar naartoe? 
 

Bij het graf is de liturgie als volgt: 
 

- enkele woorden door de voorganger 
 we belijden samen ons geloof met de woorden  
 van de Apostolische Geloofsbelijdenis in een eigentijdse versie. 
 Wij geloven in de Here God, onze Vader, 

die alles gemaakt heeft: 
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in Bethlehem,  
gestorven is aan het kruis, 
maar na drie dagen is opgestaan uit de dood. 
Wij geloven dat de Here Jezus  
naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op deze aarde  
om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest  
die gekomen is op het Pinksterfeest  
en wil wonen in onze harten. 



Wij geloven één christelijke kerk,  
waarin we allemaal bij elkaar horen. 
Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn. 
Wij krijgen straks een nieuw lichaam 
en mogen altijd bij Jezus zijn! AMEN. 

 

- zegen  
- dankwoord namens de familie door de voorganger 

 

 

 

 

 


