Liturgie voor de uitvaartdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Wil Dilweg
19 oktober 1938

10 januari 2021

Maandag 18 januari 2021 om 11.30 uur
Ontmoetingskerk te Pijnacker
Voorganger: ds. T. Deelstra
(predikant te Krabbendijke)

Binnenkomst van de familie
Muziek

Bløf - mooie dag

De zon, het zand
De hitte en de rustige rivier
De stilte en de droogte
En de leegte van dit hier
De hemel en de aarde
De weidsheid van het land
En de wijsheid van één man
Dat is genoeg
Er is niets waar ik op wacht
Morgen blijft het nacht
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
En alle keren dat ik wakker lag
Ik besloot
Wat een mooie dag, wat een mooie dag
De grond, het gras
De wegen naar de horizon die trilt
De tijd is hier de ruimte
De diepte hier is wild
De onzin en de noodzaak
Ze naderen de grens
De liefde van één mens
Was mij genoeg
Er is niets waar ik op wacht
Morgen blijft het nacht
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
En alle keren dat ik wakker lag
Ik besloot
Wat een mooie dag, wat een mooie dag
Wat een mooie dag, wat een mooie dag
Voor de dood
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Welkom
Moment van stilte
Bemoediging
Onze hulp is de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid
en het werk van zijn handen niet loslaat.

Groet
Genade zij u en vrede
van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer,
en van de Heilige Geest.
Amen.
Luisteren naar

Lied 1005: 1, 2 en 5
Zoekend naar licht, hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn in het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein:
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Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein:

Gebed
Bijdrage van de kleinkinderen
Muziek

Di-rect - Soldier On

Soldiering on woman, you're always true to form
Just keep on pushing your shopping cart through the storm
Most people buy it
But you feel it's one that we can no longer afford
You stopped believing in our story
You say it's way too short
Ain't nobody out there as brave as you
You're holdin' your own
A million different voices
That are trying to break you
Just listen to one
The one that's inside you
And soldier on
You're governed by the winds that reign
You armed yourself with a flower chain and a broken cane
Nobody cares how you feel
Like they think your heart
Doesn’t bleed the same
We wouldn’t hear the truth if it cried in our faces
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Ain’t nobody out there as brave as you
You’re holdin’ your own
A million different voices
That are trying to break you
Just listen to one
The one that's inside you
And soldier on
And soldier on….

Schriftlezing Johannes 14: 25 – 31
25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later
zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens
mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering
brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 27 Ik laat jullie vrede na;
mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben
toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen?
Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want
de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het
gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30 Ik kan
niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze
wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31 maar
zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de
Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’
Luisteren naar

Lied 23b: 1, 4 en 5
De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.
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De Heer is mijn herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.
De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’ altijd.

Overdenking
Tekst: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die
niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.		
(Joh. 14: 27)

Muziek

Simon and Garfunkel - Scarborough fair
(Uit de platencollectie van Wil en Ria)

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine
Tell her to make me a cambric shirt (in the deep forest green)
Parsley, sage, rosemary, and thyme
(Tracing of sparrow on snow-crested ground)
Without no seams nor needle work
(Bedclothes the child of the mountain)
Then she’ll be a true love of mine
(Sleeps unaware of the clarion call)
Tell her to find me an acre of land
(A sprinkling of leaves)
Parsley, sage, rosemary and thyme
(Washes the grave with silvery tears)
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Between the salt water and the sea strands
(And polishes a gun)
Then she’ll be a true love of mine
Tell her to reap it with a sickle of leather
(Blazing in scarlet battalions)
Parsley, sage, rosemary, and thyme
(Generals order their soldiers to kill)
And gather it all in a bunch of heather
(A cause they've long ago forgotten)
Then she'll be a true love of mine
Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

Herinneringen door de kinderen
Gebeden
Luisteren naar

Lied 913: 1 t/m 4 (melodie: The Rose)
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!
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
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Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen
De genade van de Heer Jezus Christus
de liefde van God,
en de eenheid met de heilige Geest
zij met u allen.
Amen.

Dankwoord

door André

Verlaten van de kerkzaal
Muziek

Glenn Miller - Pennsylvania 6-5000
(Uit de platencollectie van Wil en Ria)
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Na het verlaten van de kerkzaal is er gelegenheid om samen te
komen in de naastgelegen wijkzaal om, op gepaste afstand, na te
praten, herinneringen te delen en elkaar te condoleren.
Hierbij bieden wij u koffie met een broodje aan.
Na afloop zullen wij met een select gezelschap vertrekken naar
begraafplaats St. Janshof te Nootdorp om Wil in besloten kring
te begraven in het familiegraf aldaar.
Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid en
uw betrokkenheid bij het afscheid van Wil.
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Op de begraafplaats:
Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.

Het Gebed des Heren
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
in der eeuwigheid. Amen.
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