
Liturgie

voor de dankdienst voor het leven van

Francijntje Koelewijn - Koelewijn
Gehuwd geweest met Hendrik Koelewijn, overleden op 31 januari 1993

Geboren 3 september 1927                           Overleden 30 september 2022
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Voorganger: ds. B.C. Buitendijk
Muzikale begeleiding door: Stefan Heinen

en de kleinkinderen Martine, Bernina, Ben en Arnoud



Inleidend orgelspel

Tijdens het binnendragen luisteren we naar orgelspel over:
‘Wat de toekomst brengen moge’

Votum en groet

Zingen: Psalm 68: 10 (Begeleiding door Stefan)

 Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons, dag aan dag,
 Met Zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;
 Wie zou die hoogste Majesteit
 Dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil;
 Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
 Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
 Hij kan, en wil, en zal in nood,
 Zelfs bij het naad’ren van den dood,
 Volkomen uitkomst geven.

Luisterlied: ‘Ik zal er zijn’ (Begeleiding door kleinkinderen)

 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



 Refrein:
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refrein)

 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Bijdrage namens de familie door Marien en Jacoline

Zingen: Opwekking 717 (Begeleiding door kleinkinderen)

 Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
 voor de onzekerheid van morgen.
 God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
 in je beproevingen en zorgen.

 Refrein:
 God, U bent mijn God
 en ik vertrouw op U
 en zal niet wankelen.
 Vredevorst, vernieuw,
 een vaste geest binnen in mij,
 die rust in U alleen.

 Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
 dwars door het dal zal Hij je leiden.
 Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
 tegen de pijlen van verleiding. (Refrein)

 Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
 de waarheid die je steeds omarmd heeft.
 Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (Refrein 2x)
 
 Ik rust in U alleen. In U alleen.



Gebed

Bijbellezing door Hilline: 2 Timoteüs 4: 9-22

9 Kom snel naar me toe, 10 want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze 
wereld lief gekregen en is naar Tessalonica vertrokken. Crescens is naar 
Galatië gegaan, Titus naar Dalmatië. 11 Alleen Lucas is bij me gebleven. 
Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten 
bewijzen. 12 Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd. 13 Als je komt, neem 
dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen, en ook de 
boeken, vooral die van perkament. 14 Alexander, de kopersmid, heeft mij 
veel kwaad gedaan; de Heer zal hem zijn verdiende loon geven. 15 Ook jij 
moet voor hem oppassen, hij heeft onze verkondiging sterk tegengewerkt. 
16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben 
mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. 
17 Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven, zodat 
ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de 
boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw. 18 
De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels 
koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. 
19 Groet Prisca en Aquila, en de huisgenoten van Onesiforus. 20 Erastus 
is in Korinte gebleven, Trofimus heb ik ziek in Milete achtergelaten.  
21 Probeer voor de winter te komen. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia 
en alle andere broeders en zusters laten je groeten.
22 De Heer zij met je. Genade zij met jullie.

Zingen: Psalm 23: 1 en 3 (Begeleiding door Stefan)

 De HERE wil mijn trouwe herder wezen,
 geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen.
 Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden,
 aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden.
 Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen,
 leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien
 en van uw heil mijn beker overvloeien.
 Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven,
 verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven,
 zodat ik in het heilig huis des HEREN
 mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.



Overdenking naar aanleiding van 2 Timoteüs 4: 17A

Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven.

Zingen: Opwekking 614 (Begeleiding door kleinkinderen)

 Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
 met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
 Hoor de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisigt Hem!’
 Zo gaf God zijn eigen Zoon.

 Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
 als de koning der Joden wordt hij veracht.
 Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
 als hij roept: ‘Het is volbracht’.

 Refrein:
 Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
 dat U het kruis voor mij droeg.
 U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
 Uw genade is mij genoeg.

 In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
 Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
 Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
 Jezus leeft, Hij is opgestaan. (Refrein)

 En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
 met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
 U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
 U bent Jezus, de hoogste Heer. (Refrein 2x)

 Uw genade is mij genoeg.
 Uw genade is mij genoeg.

Gebed

Dankwoord en gedicht door Lia en Wijlanda



Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’ (Begeleiding door kleinkinderen)

 In de nacht van strijd en zorgen
 kijken wij naar U omhoog,
 biddend om een nieuwe morgen,
 om een toekomst vol van hoop.
 
 Ook al zijn er duizend vragen,
 al begrijpen wij U niet,
 U blijft ons met liefde dragen,
 U die alles overziet.

 Refrein:
 U geeft een toekomst vol van hoop;
 dat heeft U aan ons beloofd.                      
 Niemand anders, U alleen,
 leidt ons door dit leven heen.
 
 U heeft ons geluk voor ogen.
 Jezus heeft het ons gebracht.
 Mens, als wij, voor ons gebroken
 in de allerzwartste nacht. (Refrein)
 
 U bent God, de Allerhoogste,
 God van onbegrensde macht.
 Wij geloven en wij hopen
 op het einde van de nacht. (Refrein 2x)

Tijdens het uitdragen luisteren we naar orgelspel over: ‘U zij de glorie’



Op de begraafplaats:

Lezen: Psalm 23

1 Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Zingen: Geloofsbelijdenis

 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
 Schepper des hemels en der aarde.
 En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren
 Zoon, onze Here;
 die ontvangen is van de Heilge Geest,
 geboren uit de maagd Maria;
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
 is gekruisigd, gestorven en begraven,
 nedergedaald ter helle;
 ten derde dage wederom opgestaan
 van de doden;



 opgevaren ten hemel
 zittende ter rechterhand Gods,
 des almachtigen Vaders;
 vanwaar Hij komen zal om te oordelen
 de levenden en de doden.
 Ik geloof in de Heilige Geest.
 Ik geloof ene heilige, algemene,
 christelijke kerk,
 de gemeenschap der heiligen;
 vergeving der zonden;
 wederopstanding des vlezes;
 en een eeuwig leven.
 Amen, amen, amen.

We bidden gezamenlijk het ‘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 de boze.
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen.

Na de begrafenis bent u welkom in Brasserie Wieken, 
Stadsspui 4 te Bunschoten, om elkaar te ontmoeten.


