
 

 

 

                               LITURGIE 
 

 

                                    van de dankdienst voor het leven 

 

                                   voorafgaand aan de begrafenis van 

 

 

        Anne Catharina van der Meulen-de Pater 
                                        Anne-Karin 

 
 

         21 februari 1983                                                             28 februari 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

                          
          
                                 op vrijdag 5 maart 2021 om 13.15 uur 

 

in de Petruskerk te Woerden 

 

 
 

                                         Voorganger: ds. C.J. (Jacco) Overeem 
 

                                           Organist: Marnix van der Ploeg 
 

                          Zang door: Jolanda Overeem en Ellen Hoogenboom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orgelspel bij het indragen: ‘Jesus bleibet meine Freude‘ - J.S. Bach (BWV 147) 

 

Woord van welkom - door Kees Stoppelenburg 

 

Votum en groet 

 

Psalm 42 vers 1, 3 en 5 (Berijming 1773) 
 

1. ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

schreeuwt niet sterker naar ’t genot 

van de frisse waterstromen, 

dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’; 

God des levens, ach, wanneer 

zal ik naad’ren voor Uw ogen, 

in Uw huis Uw Naam verhogen? 
 

3. O mijn ziel, wat buigt g’ u neder, 

waartoe zijt g’ in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder, 

zoek in ’s Hoogsten lof uw lust, 

want Gods goedheid zal uw druk 

eens verwiss’len in geluk. 

Hoop op God, sla ’t oog naar boven, 

want ik zal Zijn Naam nog loven. 
 

5. Maar de HEER’ zal uitkomst geven 

Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt. 

’k Zal in dit vertrouwen leven 

en dat melden in mijn lied; 

’k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

zingen, daar ik Hem verwacht, 

en mijn hart, wat mij moog’ treffen, 

tot den God mijns levens heffen. 

 

Geloofsbelijdenis: Heidelbergse Catechismus Zondag 1 vraag en antwoord 1 
 

“Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?” 
 

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn eigendom ben, 

maar van mijn trouwe Zaligmaker Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar bloed 

voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel 

verlost heeft en zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar 

van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat alle ding mij tot mijn zaligheid dienen 

moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven 

verzekert, en Hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Amen 



Psalm 25 vers 2 en 6 (Berijming 1773) 

 

2. HEER', ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen g' uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJvrig mij Uw wet betrachten. 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER', 

'k Blijf U al den dag verwachten. 

 

6. Wie heeft lust den HEER' te vrezen, 

't allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn leidsman wezen, 

Leren, hoe hij wandlen moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 

Zal hij ongestoord verwerven, 

En zijn Godgeheiligd zaad 

Zal 't gezegend aardrijk erven. 
 

In Memoriam - door Tjeerd 

 

Muzikaal meditatief moment: ‘In Dir ist Freude’ - J.S. Bach (BWV 165) 

 

Gebed 

 

Schriftlezingen uit De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
 

1 Korintiërs 13 vers 1-13 (trouwtekst vers 13) 
 

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen-had ik de liefde niet, 

ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.  
2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik 

alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen-had ik de liefde niet,  

ik zou niets zijn.  
3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven,  

al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn-had ik de liefde niet,  

het zou mij niet baten.  
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 

vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.  
5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent  

het kwaad niet aan,  
6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.  
7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 



8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal 

verstommen, kennis verloren gaan-  
9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.  
10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.  
11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde 

ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 
12Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.  

Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf 

gekend ben.  
13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan  

is de liefde. 
 

Romeinen 8 vers 35-39 
 

35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of 

vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: 'Om 

u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' 37Maar 

wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.  
38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 

krachten, heden noch toekomst,  
39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze 

Heer. 

 

Kinderlied: ‘Je hoeft niet bang te zijn’ - Op Toonhoogte 530 
 

1. Je hoeft niet bang te zijn 

al gaat de storm tekeer. 

Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 
 

2. Je hoeft niet bang te zijn 

Als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 

rondom je leven zijn. 
 

3. Je hoeft niet bang te zijn 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 

 

Overdenking 
 

Muzikaal meditatief moment: ‘Erbarme dich’ - J.S. Bach - Matthäus-Passion 

(BWV 244)   



Psalm 27 vers 7 (Berijming 1773) 
 

7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 

Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed. 

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER'. 

 

Mooie herinneringen - door Johanneke, Henrieke en Marije 

 

Gebed 

 

Psalm 105 vers 1 en 5 (Berijming 1773) 

 

1. Looft, looft, verheugd den HEER' der Heren; 

Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 

Doet Zijne glorierije daan 

Alom den volkeren verstaan, 

En spreekt, met aandacht en ontzag, 

Van Zijne wondren dag aan dag. 

 

5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

Tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

Zegen 

 

Mededeling vervolg naar begraafplaats - door Kees Stoppelenburg 

 

Slotzang ‘Ik bouw op U’ - Op Toonhoogte 191  

 

1. Ik bouw op U,  

mijn Schild en mijn Verlosser. 

Niet eenzaam ga 

ik op de vijand aan.  

Sterk in uw kracht,                    ) 

gerust in uw bescherming.                        ) 2x 

Ik bouw op U en ga in uwe naam.         ) 



2. Gelovend ga ik,  

eigen zwakheid voelend. 

En telkens weer  

moet ik uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij     ) 

een lied van overwinning.   ) 2x 

Ik bouw op U en ga in uwe naam.   ) 

  

3. Ik bouw op U,  

mijn Schild en mijn Verlosser. 

Gij voert de strijd,  

de huld' is U gewijd. 

In 't laatste uur     ) 

zal 'k zegevierend ingaan   ) 2x 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. ) 

 
Uitleidend orgelspel 

 
Onder het uitleidend orgelspel zal Anne-Karin worden uitgedragen. 

 

Bij het uitdragen sluiten Tjeerd, de kinderen en ouders direct aan,  

gevolgd door alle anderen die uitgenodigd zijn de begrafenis  

in kleine kring bij te wonen. 

 

Allen volgen de rouwauto te voet naar de begraafplaats Meeuwenlaan. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

Op de begraafplaats 

 

 
 

Graflegging 

 
Apostolische Geloofsbelijdenis 

 
We zingen met elkaar Psalm 134 vers 2 en 3 

 
2. Heft uwe handen naar omhoog, 

Slaat naar het Heiligdom uw oog, 

En knielt eerbiedig voor Hem neer; 

Looft, looft nu aller heren HEER. 

 

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 

Looft, looft dan aller heren HEER. 

 
We bidden het gebed dat de Heere Jezus ons leerde 
 

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 leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk,  

en de kracht, en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid.  

Amen. 

 

Dankwoord - door Tjeerd 

 

Afsluitend woord - door Kees Stoppelenburg 

 

 
 


