DANKDIENST VOOR HET LEVEN
van

Gerrie van der Stoel - Roest

28 februari 1917

12 maart 2015

Leiderdorp

Geldrop
Vrijdag 20 maart 2015 om 13.00 uur
in ‘t Kruispunt

PROTESTANTSE GEMEENTE te GELDROP-MIERLO

Vóór de dienst: pianospel en beelden uit het leven
Binnendragen bij muziek
Sonatine uit Actus Tragicus (Johann Sebastian Bach)

Woord aan het begin
Aansteken van de kaarsen
Stilte
Bemoediging
v

onze hulp in de naam van de Heer

a

die hemel en aarde gemaakt heeft

Groet
v

genade met u en vrede
van God onze Vader

van Christus onze Heer
a

al de dagen van uw leven en tot in eeuwigheid
amen

Lied

2
Uw wankle voeten zet Hij vast,

als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,

Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen.

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.

Gebed
v

... ... ... ... ... ... ...

a

WEES ONS GENADIG GOD

v

door Jezus Christus onze Heer

a

zo bidden wij:

WEES ONS NABIJ
AMEN

In Memoriam
-

woorden van Els

-

woorden bij de zeven vlammen

-

woorden van Gerrie en Gerdien

Schriftlezing
psalm 139, 1-18

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten.

3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
4 Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.

5 U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.

6 Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?

8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’

12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.
13 U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.

16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,

18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

Lied
psalm 43, 3

Overweging
Stilte
Lied

2
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur

en geeft het zin en samenhang.

Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3
Een lied van uw verwondering

dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.

De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.
5
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid

en zingen bij zijn wederkeer

een nieuw gezang voor God de Heer.

De gebeden
v

... ... ... ... ... ... ...

a

Heer ontferm u

zo bidden wij samen:

- stil gebed -

(afgesloten met het luthers avondgebed:)

v

Heer blijf bij ons want het is avond
en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag

aan de avond van het leven
a

aan de avond van de wereld.
BLIJF BIJ ONS

MET UW GENADE EN GOEDHEID
MET UW TROOST EN ZEGEN
v

MET UW WOORD EN SACRAMENT
Blijf bij ons

wanneer over ons komt

de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting

de nacht van de strenge, bittere dood.
a

BLIJF BIJ ONS

IN LEVEN EN IN STERVEN
IN TIJD EN EEUWIGHEID
AMEN

Lied

2

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.
3

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,

wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Uitzegening
v

Om de laatste eer te brengen aan deze mens,
staan we hier rondom het dode lichaam
dat ons van haar is overgebleven.

Wij houden onze ogen gericht op Jezus Christus
en wij spreken uit, in tastend geloof
dat dit het einde niet is

dat onze God een God van levenden is.
Meer dan het lichaam is ons de naam
van deze mens gebleven,

de naam die bij de doop aan haar gegeven is

toen haar naam werd verbonden met de naam
van de levende God,

We noemen die naam nog één maal
met eerbied en genegenheid
- GERRITJE ROEST en wij bidden:

Eeuwige God, herinner u haar naam
die zij van mensen heeft ontvangen

en waarmee zij gekend wordt ook nu zij is gestorven
a
v

de naam geschreven in de palm van uw hand.
AMEN

Als teken van het geloof
dat wij in leven en sterven met God verbonden zijn
zegen ik dit dode lichaam

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Laat ons gaan in vrede

om haar die we vandaag voor het laatst in ons midden hebben
weg te dragen naar het graf
Wij geven haar uit handen
en leggen haar

in de handen van de levende God.
a

NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZELF

NIEMAND STERFT VOOR ZICHZELF
WIJ LEVEN EN STERVEN VOOR GOD ONZE HEER
HEM BEHOREN WIJ TOE

Uitdragen bij muziek

In Paradisum uit Requiem (Gabriel Fauré)

Wij verlaten de kerk en gaan naar de begraafplaats
waar de dienst zal worden afgesloten.
Voor wie ter plaatse niet bekend is ligt er bij de uitgang
een plattegrond gereed waarop de weg
naar de Protestantse Begraafplaats is aangegeven
(Navigatie: Nuenenseweg 17)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

OP DE BEGRAAFPLAATS
Woord van afstand-doen en toevertrouwen
Hier staan wij om afstand te doen van een geliefde

hier zaaien wij het lichaam van een mensenkind in de aarde
en dekken het toe -

Moge de warmte van Gods liefde ooit dit leven weer wekken
en het uitroepen als nieuw.

Moge God dit leven gedenken en de naam
van Gerrie van der Stoel

verzamelen bij de namen van Zijn getrouwen.
En wij houden voor ogen

Jezus Christus, de eerste van ons allen
die nu al God kent van aangezicht tot aangezicht.

Hij groeide het donker te boven als een belofte voor ons allen.
In Hem leven wij, in Hem sterven wij,

en één met hem bidden wij nu samen:
a

Onze Vader
die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden

zoals 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
(de kist daalt in de aarde)

Zo vertrouwen wij het lichaam van Gerrie van der Stoel toe aan de aarde
zoals het zaad gezaaid wordt voor de oogst.
Aarde tot aarde, stof tot stof, as tot as
In de vaste hoop op het nieuwe leven

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
-

Rusten mag dit leven in de trouw van onze God,
wachten mag het op de zomer van de oogst.

Laat deze plaats voor ons blijven
een tuin van gedenken.
Hier zullen wij komen

om de stilte te zoeken,
de namen te lezen,

om niet te vergeten wie ons zijn voorgegaan;
om onze eigen dagen te tellen

en te leven in het licht van Gods ogen.
Moge God ons bewaren bij elkaar.
AMEN

Zegen
v

De Heer zal u zegenen en behoeden

hij laat zijn aangezicht over u schijnen in genade
hij laat zijn aangezicht over u opgaan
en hij legt op u zijn vrede.

a

Amen

U bent welkom voor
een samenzijn in het Kruispunt

