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Enkele woorden bij het graf 

 

Gebed: Onze Vader - samen 

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. 

 

Stilte 

 

Zegen 

 

Dankwoord en aanwijzingen door uitvaartbegeleider 

 

 Vaarwel van Stef Bos  

1 

Afscheidsdienst van  

Hinderkien Stel - Vos 

Hennie  

 

 

Zaterdag 11 september 2021, 10.30 uur in de Goede 

Herderkerk te Borger 

Voorganger ds. A.J. (Anneke) Wouda 

Organist Henk de Muinck 

Trompettist Titus Troelstra 

Ouderling Sjoerd Elsinga 

 

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid afscheid te 

nemen 
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In de kerkzaal klinkt orgelspel, o.a. Gez. 33 uit LvK 

1973  

 

 

Welkom 

 

 

Zingen Jezus die mijn ziel bemint JdH 180(a): 1, 2 

1 Jezus, die mijn ziel bemint, 

’s Levens stormen loeien, Heer! 

O, beveilig mij, Uw kind, 

Leg mij aan Uw boezem neêr. 

Als de golven woedend slaan 

Tegen rotsen op en neêr! 

Laat mij aan Uw zij dan staan 

Tot de storm voorbij is, Heer! 

 

2 And’re toevlucht ken ik geen; 

Hulp’loos kom ik tot U vliên; 

Laat, o laat mij niet alleen, 

Wil mij steeds Uw hulpe biên! 

Als de zondelast mij drukt, 

Zend mij Uw verlossing neêr; 

Ben ik zwak en neêrgebukt, 

Schenk mij dan Uw kracht, o Heer! 

 

 

Bemoediging & Groet 

 

Gedachteniskaarsen worden aangestoken 

7 

Slotlied 416: 1, 2, 3, 4   

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. 

 

Uitgeleide 

 

Uitvaartbegeleider geeft aanwijzingen voor het uitdra-

gen en vormen van de stoet 

 

Tijdens het uitdragen klinkt Ave Maria 

 

De dienst wordt op de begraafplaats voortgezet 
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Zingen Mijn Jezus, ik hou van U JdH 985: 1, 2  

1 Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend 

 Want U nam de straf op U die ik had verdiend 

 De grote Verlosser, mijn redder bent U 

 ‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

 

2 Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij 

 Toen U aan het kruis hing, een wond in Uw zij 

 Voor mij genade, een doornenkroon voor U 

 ‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

 

 

Gebed  

 

Dankwoord  door familie 
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Zingen Lied 247: 1, 3 [Liedboek 2013] 

1 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. 

 

3 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. 

 

Lichtsymboliek Kleinkinderen steken kaarsje aan  

 

Mijn gebed van DC Lewis op orgel en trompet,  

Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk 

‘k Loop zomaar binnen Heer, net van m’n werk 

Niet voor de priester Heer, of ’t antiek 

Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek 

Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit 

Maakt ’t wat uit oh Heer, dat ik niet bid 

‘k Ben niet hervormd of zo, niet katholiek 

Ik kom alleen maar hier voor de muziek 

Ik kom hier vaker Heer, haast elke week 

Nooit bij een zondagsdienst, nooit voor de preek 

Als je alleen bent Heer, zonder publiek 

Nou dan geniet je meer van de muziek 

Ik had ’n rotdag Heer, ’t lukte niet best 

‘k Werd door collega’s Heer, ook nog gepest 

’t Komt door ’t orgel Heer, door uw trompet 

Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed 
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Gebed 

 

Judith & Dorien zingen en spelen Mag ik dan bij jou? 

Claudia de Breij 

 

Herinneringen van de kleinkinderen door Lisanne 

 

Herinneringen van de kinderen door Swijs en Harmannus 

 

Zingen Lied 23B: 1 De Heer is mijn herder  

1 De Heer is mijn herder! 

’k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan wat’ren der rust. 

 

1e lezing Psalm 23: 1-4 NBV 2004 
1  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 

 

 

2e lezing Rom. 8: 31-39 NBV 2004 

 

 
31  Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als 

God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32  Zal 

hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar 

hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons 

met hem niet alles schenken? 33  Wie zal Gods uit-

verkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34  

Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die ge-

storven is, meer nog, die is opgewekt en aan de 

rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35  Wat zal 

ons scheiden van de liefde van Christus? Tegen-

spoed, ellende of vervolging, honger of armoede, 

gevaar of het zwaard? 36  Er staat geschreven: ‘Om 

u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als 

schapen voor de slacht.’ 37  Maar wij zegevieren in 

dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefge-

had. 38  Ik ben ervan overtuigd dat dood noch le-

ven, engelen noch machten noch krachten, heden 

noch toekomst, 39  hoogte noch diepte, of wat er 

ook maar in de schepping is, ons zal kunnen schei-

den van de liefde van God, die hij ons gegeven 

heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 

 

Overdenking 
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