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op vrijdag 5 maart 2021 om 11.00 uur  

in de St. Ludgeruskerk te Balk 

 

 

Voorganger: pastor R. Hoogma 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvaartverzorger: Jelle Dijkstra 



 

 
 

OPENINGSRITUS 

 

 

Zegening en Intrede 

Anneke wordt bij de ingang van de kerk door de pastor bespren-

keld met wijwater, als herinnering aan het doopsel: het verrezen 

zijn met Jezus Christus. Terwijl Anneke wordt binnengedragen 

luisteren we naar: 

 

Réquiem 

Réquiem aetérnam dona eis Dómine:  

et lux perpétua lúceat eis. 

Ps. Te decet hymnus, Deus, in Sion;    

et tibi reddétur votum in Jerúsalem:   

Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet   

Réquiem … 

 

Heer, geef haar de eeuwige rust; 

en het eeuwige Licht verlichte haar.  

U komt de lofzang toe in Sion, o  God   

en U moet een dankoffer   

worden gebracht in Jeruzalem.   

Heer, geef haar de eeuwige rust; 

en het eeuwige Licht verlichte haar.  

Verhoor mijn gebed, tot U komt alle vlees. 

Heer geef haar de eeuwige rust   

en het eeuwige Licht verlichte haar.. 

 

Begroeting 

P In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A Amen. 

P Genade  zij U en vrede van God onze Vader, van Jezus  

 Christus die ons heeft bevrijd uit de macht van de dood,  

 en van de heilige Geest die ons leidt naar het eeuwig leven. 

A Amen. 



 

 
 

Lichtritus 

De kaarsen rond de baar worden aangestoken. Ondertussen 

luisteren we naar:  

 

 Licht dat ons aanstoot in de morgen 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen zo 

zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of 

ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

  

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien  

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen  

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft 

 

In Memoriam  



 

 
 

We luisteren naar het Kyrie (806A) 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison  

Kyrie eleison,  Kyrie eleison 

 

  Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, 

  Christus, ontferm U, Christus, ontferm U, 

  Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, 

 

Openingsgebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

 

Lezing: Alles wordt achtergelaten 

Zij, die sterft, laat alles, alles achter. 

Ook het zijn, het spreken, 

het luisteren, het denken 

en vooral het liefhebben. 

Alles laat zij achter.  

Zij vertrekt zo bezitloos  

als zij gekomen is. 

En de ruimte die er ontstaat  

met de dood van deze mens, 

is vol van herinneringen 

aan haar spreken, haar luisteren, 

haar liefhebben, haar goede wil. 

 

Dat lijkt leeg, koud en kaal. 

Maar wie die ruimte durft betreden, 

voelt en ervaart haar nabijheid en warmte, 

haar liefde en bekommernis. 

 



 

 
 

Zij die achterblijven, 

verloren een mens, 

een unieke mens. 

Maar haar geest, 

de geest waardoor zij sprak 

en dacht 

en kon beminnen, 

blijft leven in anderen. 

 

Wie in de geest gelooft blijft leven, 

al gaat haar lichaam ten onder. 

 

En wie zo leeft, 

in en door de Geest, 

sterft nooit, nooit, 

omdat de geest onverwoestbaar is, 

onsterfelijk, dat is: Eeuwig. 

 

We luisteren naar: Hear bliuw my nei 

Hear, bliuw my nei by’t fallen fan ‘e jûn, 

it lêste ljocht is oer de kimen rûn. 

Ik haw gjin help en alle treast wurdt wei, 

wês Jo myn helper, Hear, o bliuw my nei. 

 

Us libben wikselt rêd as eb en floed, 

de wrâld mei al syn glâns fergiet foar goed. 

Feroaring en ferfal bringt elke dei, 

mar Jo dy’t net feroarje, o bliuw my nei. 

 

Gjin oere kin ik bûten Jo bestean, 

sûnder Jo leafde moat ik ûndergean. 

Wêr fyn ik hâld en wa wiist my de wei? 

By skaad en sinneskyn, o bliuw my nei. 

 

 



 

 
 

Ik haw gjin freze foar de dei fan moarn, 

my jaget grêf of dea gjin skrik mear oan. 

Jo dy’t my liede nei de oerwinningsdei, 

troch leed en triennen, Hear, o, bliuw my nei. 

 

Hâld foar myn each Jo ljocht en blinkend krús, 

skyn troch myn tsjuster, rop my by Jo thús. 

Hast komt de moarn, de skaden falle wei. 

Yn dea en libben, Hear, o bliuw my nei  

 

Evangelie: Johannes 14: 1-6 

P  De Heer zij met u. 

A En met uw geest.  

P Een lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer 

 Jezus Christus, volgens Johannes 

A Lof zij U, Christus. 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust 

worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.  In het huis van mijn 

Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou Ik het u heb-

ben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.  

En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid,  

kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn  

waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen  

is u bekend.”  

 

Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat:  

hoe moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem:  

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot  

de Vader tenzij door Mij.”   

 

P Woord van de Heer. 

A  Wij danken God. 

 



 

 
 

Overweging 

 

Voorbede 

Na iedere bede bidden we:  

 

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

We luisteren naar: Pater Noster — Het onze Vader 

Pater noster, qui es in caelis,  

sanctificetur nomen tuum.  

adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua  

sicut in caelo et in terra.  

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, 

et dimitte nobis debita nostra,  

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.  

et ne nos inducas in tentationem.  

sed libera nos a malo 

 

Onze Vader die in de hemel zijt;  

uw naam worde geheiligd; uw rijk kome;  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij vergeven; aan onze schuldenaren  

en leid ons niet in beproeving  

maar verlos ons van het kwade. 

Amen 

 

Afscheidsgedachte, gedicht van Magda Maris 

Het oude sterft in doodsstrijd 

het nieuwe komt in barensweeën 

veranderen doet pijn, mijn lief. 

 



 

 
 

Zoals het water stroomt en de hardste steen verslijt 

zo stroomt het leven onophoudelijk gestaag, 

alles wat het tegenkomt meenemende 

als een rivier naar de zee eb en vloed 

wordende komen en gaan jouw leven, mijn lief 

als het stromen mag komt alles goed. 

 

Onophoudelijk is het leven 

telkens weer stof aannemend en verlatend 

steeds weer opduikend als nieuw 

nieuw gras, nieuwe bomen, 

nieuwe dieren, nieuwe mensen 

leven is vernieuwen, mijn lief. 

 

Wij kennen al haar vormen niet 

we vermoeden nog maar de adem 

van de aarde de hartslag van de melkweg 

vergeet dat niet. 

 

Je denkt je dood mijn lief 

je kan niet dood al zou je 

je lichaam laten sterven. 

Dan nog mijn lief 

ben je niet dood 

want jij bent het leven 

het besef van het leven 

dat kan niemand je ontnemen, ook jij jezelf niet. 

 

Want je bent meer dan je denken 

al denk je nu van niet 

je bent meer dan je lichaam 

na elke dood word je opnieuw geboren 

en dat doet pijn mijn lief 

noem het doodsnood of barensweeën 

veranderen doet pijn mijn lief 

totdat je meegeeft. 



 

 
 

De dochters zingen: Wij blijven geloven 

Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 

de Heer van de schepping een plan voor ons heeft, 

waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen 

en dat aan elk leven betekenis geeft. 

 

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden, 

hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 

nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, 

wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 

 

(tussenspel) 

 

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 

ook nu in een wereld van steen en metaal 

om buiten onszelf voor de ander te leven: 

ons kleine begin van Zijn groot ideaal. 

 

Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken 

zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. 

En 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken 

verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

 

 

 

LAATSTE AANBEVELING TEN AFSCHEID 

 

 

Uitnodiging 

P Voordat wij uiteengaan willen wij samen een laatste groet  

brengen, en het 'vaarwel', dat wij hier voor het laatst  

uitspreken wil een uitdrukking zijn van onze liefde.  

Het verzacht de droefheid en versterkt onze hoop.  

 



 

 
 

Want eens hopen wij Anna Dieuwke de Jong-Bouma  

weer met vreugde te begroeten daar, waar de liefde van  

Christus, die alles overwint, zelfs de dood voorgoed zal  

overwinnen. 

 

De kist van Anneke wordt besprenkeld met wijwater en  

bewierookt uit eerbied voor haar en alles wat zij voor ons  

heeft betekend.  De wierook stijgt op naar boven, zoals onze  

gedachten en gebeden opstijgen en Anneke begeleiden.  

Ondertussen luisteren we naar  

 

Ave Maria 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,  

benedicta tu in muliéribus  

et benedictus fructus ventris tui, Jesus.  

 

Sancta Maria, Mater Dei,  

ora pronobis peccatoribus,  

nunc et in hora mortis nostrae.  

Amen  

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade,  

de Heer is met u.  

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen  

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.  

 

Heilige Maria, moeder van God,  

bid voor ons zondaars,  

nu en in het uur van onze dood. Amen 

 

Slotgebed 

P Goede Vader, Gij zijt ons steeds goedgezind, in uw handen  

bevelen wij de ziel van Anna Dieuwke Bouma-de Jong aan. 

Wij hebben het vaste vertrouwen dat zij eens met Christus  

zal verrijzen op de jongste dag, zoals allen die in Christus  

zijn gestorven.  



 

 
 

Luister dan Heer, welwillend naar ons gebed; open voor  

uw dienaar de poort van het paradijs en laten wij die achter 

blijven elkaar troosten met het geloof, door Christus onze 

Heer. 

 

A Amen. 

 

P Heer, geef Anneke de eeuwige rust.  

A En het eeuwig licht verlichte haar.  

P Dat zij moge rusten in vrede. 

A Amen. 

 

Uitgeleide 

Terwijl Anneke de kerk wordt uitgedragen  

luisteren we naar 

 

 In paradisum 

In paradísum dedúcant te ángeli:  

in tuo advéntu suscípiant te mártyres,  

et perdúcant te in civitátem sanctam Jerúsalem. 

 

Chorus angelorum te suscipiat  

et cum Lazaro quondam paupere  

aeternam habeas requiem. 

 

De engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs,  

de martelaren mogen u ontvangen bij uw komst,  

en u brengen naar de heilige stad  Jeruzalem. 

 

Het koor van engelen moge u ontvangen 

en moogt gij, samen met de arme Lazarus, 

de eeuwige rust vinden. 

 


