“In liefde losgelaten”
Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
Als het leven niet meer jouw leven is
Dan komt de tijd dat het einde goed is
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Dichtregels gevonden bij haar eigen aantekeningen
Heer, er valt geen blad van een boom
buiten U om.
U bent aanwezig in alle leven
en in de loop der dingen.
U weet van mijn vreugden,
van mijn beproevingen
en van mijn tranen.
Laat die gedachte
mijn troost zijn.
U raapt op wat is gevallen
en maakt het nieuw.
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

Aanvangsgezang 139b
1.

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refr. Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refr.

Stil gebed
Votum en groet
Marco Borsato: Afscheid nemen bestaat niet
Kaarsen door de familie aangestoken..
Een woord ter gedachtenis Ingrid Wesdorp- van Geel
Gezang 730: 1
1.

Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

Gebed bij de opening van de Bijbel
Gezang 247: 2, 4, 5
2.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

4.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Lezing: Openbaringen 21: 1-5
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en
de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de
heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid
als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van
de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen
wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch
geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij
zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
OPENBARING 22:2
Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte
des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende;
en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

Gezang 314: 3
3.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging
Orgelspel
Gezang 913: 1, 2, 4
1.

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!

2. 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!

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Dank- en voorbede, afgesloten met gezamenlijk “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 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 in der eeuwigheid.
Amen

Een woord van dank
Lied 270: 1, 2 (ELB)
1.

Ga nu heen in vrede.
Ga, en maak het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrijheid,
vrijheid mee naar huis.
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede.
Ga, en maak het waar!

2. Ga nu heen in vrede.
Ga, en maak het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede.
Ga, en maak het waar!

Zegen
Bij het wegdragen:
Gezang 416:
1.

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.
2. 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.

3.

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.
4. 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.

Op de begraafplaats
Aan het graf
Wij nemen afscheid ...
Wij nemen afscheid van Cathalina Suzanna van Geel - de Jonge, maar wij zien
op Jezus, die gezegd heeft:
Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer
hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.
Apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van
de Heil’ge 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
De gekruisigde Christus…

