Liturgie
voor de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Fokjen Aafke Hofstra-Stobbe
- Fokje 02.07.1930

|

11.06.2022

Datum:

donderdag 16 juni 2022 om 10.15 uur

Locatie:

Gereformeerde Kerk te Lunteren

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens
Organist:

Sipke de Boer

Vleugel:

Letta Hofstra - van Maanen

Ouderling:

Petra Boiten - Stienstra

Inleidende muziek
Woord van welkom
Beginwoord en groet
Zingen: Psalm 84 vers 1 en 2
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Aansteken van de kaarsen
‘Afscheid’ (Dietrich Bonhoeffer): door Geeske
Bijdrage (film): door Kees
Herinnering aan Ma: door Margreet
Luisterlied: ‘Mama’ van Il Divo

Mijn afscheidsbrief: door Jaap
Luisterlied: ‘Toekomst vol van hoop’ van Sela
Neerleggen van de rozen
Gebed
Schriftlezing: Johannes 14 vers 2 en 3
2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd
hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden;
3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en
zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Overdenking
Zingen: Psalm 27 vers 7
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht !
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht !
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed !
Hij is getrouw, de bron van alle goed !
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Dankgebed
Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (staande)
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 de hemel kom.

Zegen
Uitleidend orgelspel: ‘U zij de glorie’

- Vervolg liturgie op de begraafplaats -

We bidden samen: ‘Onze Vader’
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

