Orde voor de uitvaartdienst
van

Janny van der Linden-Groenendijk
* Rotterdam, 26 februari 1924

Zaterdag 15 mei 2021 in de Grote Kerk te Elst
Voorganger: ds. Dick Snijders
Organist: Dirk Luijmes

† Bemmel, 9 mei 2021

IN DE KERK
Binnenkomst onder orgelspel ‘O Gott, Du frommer Gott’ - J.S. Bach
Welkomstwoord
Groet en bemoediging
v: God, de Eeuwig, zal met u zijn.
a: Ook met u zij de Eeuwige.
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: Zijn trouw duurt eeuwig;
a: het werk van zijn handen laat Hij niet los.
Kaars voor mam - Janneke
Muziek: ‘Als alles duister is’ - Kars en Stef
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Gebed
Orgelmuziek: ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ - BWV 691
‘Mam’ - Loes
Orgelmuziek: ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ - BWV 692
‘Tijd’ - Carolien en Cock
Muziek: ‘Tijd’ - Stef en Kars
Tekst/muziek: Stef Grit (vrij naar Prediker 3: 1-10)
Tijd van zorgen, tijd van zegen.
Tijd van oogsten, tijd van regen.
Tijd, die nooit meer weg zal gaan.
Tijd, die eeuwig blijft bestaan.
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Tijd van huilen, tijd van blij zijn.
Tijd van samen, tijd van vrij zijn.
Tijd, die alles achterhaalt.
Tijd, die alsmaar verder maalt.
Tijd van liefde, tijd van haten.
Tijd van steeds maar verder praten.
Tijd, die vaak verloren is.
Tijd van eenzaam en gemis.
Tijd van nu en tijd van morgen.
Tijd van klein zijn en geborgen.
Tijd, die aan jouw kant zal staan.
Tijd, die eeuwig zal bestaan.
‘Oma’ - de kleinkinderen
Bijbeltekst I Korintiërs 13: 12-13
Nu 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.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.
Overweging
Muziek: medley van ‘Tea for Two’ en ‘I Wish I Knew’ - Koen
Een steen - Peter
Dankgebed en voorbeden
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Muziek van lied 791: 1, 4, 5
Het is niet toegestaan mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel.
Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
Slotwoord van de dienst in de kerk
Uitgeleide onder orgelspel ‘Pastorale’ - J.S. Bach
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OP DE BEGRAAFPLAATS
Inleiding
Onze Vader
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
tot in eeuwigheid.
Amen.
De achterkleinkinderen kiezen een bloem
Graflegging
Zegening
Dankwoord - Frank
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