
Liturgie afscheidsdienst Diny Timmerman  
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Organist: Leo Hans Koornneef 

 

Inleidend orgelspel ‘Largo' van Händel 

 

Welkom 

 

De kleinkinderen steken de kaarsen 

 

Stilte 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Lied 168:1,3,4 en 7 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor deze nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag 

 

3 Dank U voor alle bloemengeuren 

dank U voor ieder klein geluk. 

Dank U voor alle held're kleuren, 

dank U voor muziek 

 

4 Dank U dat U in moeilijkheden 

dank U dat U in pijn en strijd, 

dank U dat U in alle tijden 

toch steeds bij ons zijt 

 

7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen 

dank U dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 

Gebed 

 

Inleiding diapresentatie door Dorine 

 

Diapresentatie 

 

Herinneringen aan oma door Erik 

 

Diapresentatie van het laatste uitje 

 

Schriftlezing: Psalm 23 

Een psalm van David. 

 



De HEER is mijn herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in groene weiden 

en voert mij naar vredig water, 

hij geeft mij nieuwe kracht 

en leidt mij langs veilige paden 

tot eer van zijn naam. 

 

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. 

 

U nodigt mij aan tafel 

voor het oog van de vijand, 

u zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 

 

Geluk en genade volgen mij 

alle dagen van mijn leven, 

ik keer terug in het huis van de HEER 

tot in lengte van dagen. 

 

Zingen: Lied 247  

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. 

 

2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

Alles vervalt in ’t wisselend getij, 

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 

Overdenking 

 

Zingen: Ps. 23c:1 en 2 

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 

daar rust ik aan een stille stroom - 

en niets dat mij ontbreekt. 

 

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 

de paden van gerechtigheid, 

ter ere van zijn naam 



 

Gebeden  

 

Zingen: Lied 634 

1 U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

2 Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Uitgeleide  

 

Orgelspel ‘Air’ van J.S. Bach 

 

Aan het graf 

 

Onze Vader  

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij onze schuldenaars vergeven. 

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 eeuwigheid. 

Amen. 

 

Wegzending en zegen  

 


