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Afbeelding bij de voorkant: 
De engel van de laatste troost van Hendrik Werkman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 28 december 2020 om 13:30 uur in de kerk 
van de Protestantse Gemeente De Hoeksteen 
in Schoonhoven 
 

Voorganger ds. Annemarie Six-Wienen 

Ouderling Jeannette Dregmans 

Diaken  Dick de Reus 

Organist Jaap den Besten 

 

Koortje van De Hoeksteen  



Tijdens het binnenbrengen van Jannie horen we een orgelimprovisatie van Welk een vriend is 

onze Jezus 

 
Woorden van welkom 
Bemoediging en groet 
De kaarsen worden aangestoken 
 
 
We luisteren naar lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste, in de Engelse versie.  
 
Morning has broken, like the first morning. 
Blackbird has spoken, like the first bird. 
Praise for the singing, praise for the morning, 
Praise for them springing fresh from the Word. 
 
Sweet the rain’s new fall, sunlight from heaven. 
Like the first dewfall, on the first grass. 
Praise for the sweetness of the wet garden, 
Sprung in completeness where His feet pass. 
 
Mine is the sunlight, mine is the morning. 
Born of the one light Eden saw play. 
Praise with elation, praise every morning; 
God’s recreation of the new day. 
 
 
Gebed 
 
 
Persoonlijke woorden Afgewisseld met orgelspel 
 
Piet Wilschut 
Peter Vermaat 
Tineke Vermaat 
 
 
Schriftlezing Psalm 121 

 
Een pelgrimslied. 

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. 
 

We luisteren naar lied 245 ‘k Wil U, o God, mijn dank betuigen vers 2 en 3 
 
2   Uw trouwe zorg zou mij bewaren, 
      uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
      Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
      nabij in elke moeilijkheid. 
      Deze’avond roept mij na mijn zorgen 
      tot rust voor lichaam en voor geest. 
      Heb dank, reeds van de vroege morgen 
      zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 
 

3   Ik weet, aan wie ik  mij vertrouwe, 
      al wisselen ook dag en nacht. 
      Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
      hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
      Eens aan de avond van mijn leven 
      breng ik, van zorg en strijden moe, 
      voor elke dag, mij hier gegeven, 
      U hoger, reiner loflied toe. 

         
Overdenking 
 
We luisteren naar Psalm 121 vers 1, 3 en 4 Ik sla mijn ogen op en zie 
 
1  Ik sla mijn ogen op en zie 
     de hoge bergen aan, 
     waar komt mijn hulp vandaan? 
     Mijn hulp is van mijn Here, die 
     dit alles heeft geschapen. 
     Mijn herder zal niet slapen. 
 

3  De Heer brengt al uw heil tot stand, 
     des daags en in de nacht 
     houdt Hij voor u de wacht. 
     Uw schaduw aan uw rechterhand: 
     de zon zal u niet schaden, 
     de maan doet niets ten kwade. 

 
4  De Heer zal u steeds gadeslaan, 
     Hij maakt  het kwade goed, 
     Hij is het die u hoedt.  
     Hij zal uw komen en uw gaan, 
     wat u mag wedervaren, 
     in eeuwigheid bewaren. 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
We luisteren naar lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 

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. 

 
Zegen 

Regieaanwijzingen van de begrafenisondernemer. 

 

Als de familie met Jannie de kerkzaal verlaat horen we een orgelimprovisatie van Ik zie een poort 

wijd open staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het graf 

 

Graflegging 

 

Als afsluiting bidden wij 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 aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

Vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

Leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze, 

want van U is het koninkrijk 

en de kracht  

en de heerlijkheid, 

amen. 

 


