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Inleidend orgelspel

Aankondiging door de begrafenisondernemer 

Welkom: Ds. S.W. Janse
 
Voorlezen van de rouwkaart 

Gebed    

Schriftlezing Psalm 23

1 Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zacht-
kens aan zeer stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtig-
heid om Zijns Naams wil.
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen 
kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die ver-
troosten mij.
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn 
tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is 
overvloeiende.
6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de 
dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in 
lengte van dagen.

Samenzang: Psalm 116 vers 4 

D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
’k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.



 

Meditatie: Ds. S.W. Janse
 
Samenzang: Lied “Vaste rots van mijn behoud”
 
Vaste rots van mijn behoud,
Als de zonde mij benauwt,
Laat mij steunen op Uw trouw,
Laat mij rusten in Uw schaûw,
Waar het bloed, door U gestort,
Mij de bron des levens wordt.

Bijdrages van de broeders en zusters uit de Rusland-Duitse 
gemeente van Olsberg  
 
Lied “Auf dem Lamm ruht meine Seele”

Vertaling:

1. Op het Godslam rust mijn ziele,
Vol bewond’ring bidt zij aan;
Alle, alle mijne zonden
Heeft Zijn zoenbloed weggedaan.
 
2. Zalig rustoord – zoete vrede
Vult mijn hart en blijft het bij.
Hij in Wie God Zelf kan rusten,
Is het rustpunt ook voor mij.
 
3. Ruste vond hier mijn geweten;
Want Zijn bloed – o heilfontein –
Heeft van alle mijne zonden
Mij gewassen blank en rein.
 



4. Met de vrede Gods in ’t harte
Ga ik hier door smart en strijd;
Eeuw’ge rust vind ik daarboven
In des Godslams heerlijkheid.
  
5. Daar zal Hem mijn oog aanschouwen,
Hem, Wiens liefde mij verkwikt,
Hem, Wiens trouw mij hier geleidde,
Wiens genâ mij heil beschikt.
 
6. Daar bezingen Zijne liefde
Duurgekochten door Zijn bloed;
Daar is Sions zaal’ge ruste,
’t Eind’loos loflied, ’t eeuwig goed. 
 
Meditatie: Henri Berg, voorganger in de gemeente van Olsberg

Lied “Jerusalem von Golde” 
 
Vertaling:

1. Jeruzalem van goud,
Waar melk en honing vloeit,
O Koningsstad, gij schone,
Mijn verlangend oog groet u!
Ik weet niet welk een blijdschap,
Welk een heilige vreugde wacht,
Waar God de Zon
En het Licht van de Zijnen is.

 



 
2. Daar stralen Sions zalen,
Daar schalt het lied van het Lam,
En zweven engelen blinkend 
En gloeit de broederliefde.
Daar klinkt voor de witte troon
De klank van feestliederen,
Daar glanst de zegekroon
En rijst het triomfgezang.

 3. En wie hier meegestreden heeft, 
Draagt daar het zegekleed,
En wie hier meegeleden heeft,
Rust uit van al zijn leed.
Opgedroogd zijn daar de tranen,
Verstomd is het klaaggeschrei,
Gestild is al het smachten
En ieders hart is vrij.

4. O vaderland van de verlosten! 
O gij stad van de hoop!
Gij zult ons, moeden, troosten
In eeuwige sabbatsrust.
Gij Die ons uitgenodigd
En ons verlost hebt,
O Jezus, breng uit genade
Ook mij tot deze rust.

In memoriam: Hans Pieterman 
 
 



 
Samenzang: Psalm 121 vers 4

De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar
Uw ziel voor ramp bewaar’.
De HEER’, ’tzij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

 

Gebed: Hans Pieterman 
 
Mededelingen door de begrafenisondernemer
  



 
Op de begraafplaats 

Bijdrage gemeente Olsberg: Lied “Mein Heim im Himmel”  
(uit het Russisch vertaald)

Vertaling:

1. Mijn thuis in de hemel, ver boven de bergen, 
Waar ik eens het eeuwige leven verkrijg,
Waar geliefde vrienden eens met mij 
De Vader zullen prijzen met lofgezang. (2x)

2. O thuis in de hemel, gij mijn begeren!
Mijn hart verheft zich smachtend tot u.
Daar zal ik eeuwig de Heiland eren,
Nadat ik mijn loop voleindigd heb. (2x)

3. Evenals een zeeman op de haven aanstuurt,
Wanneer de golven van de zee hem bedreigen,
Zo streef ik naar huis. Daar wordt de bruiloft
Van het Lam gevierd. Daar verlang ik ook te zijn! (2x)

4. Hoe lieflijk is het in de hemel, waar ik thuis ben!
Mijn hart verheugt zich en jubelt al!
Daar zie ik Jezus, Die aan het kruis stierf.
Hij geeft als loon mij dan een kroon. (2x)

5. Ja, geen tranen worden daar vergoten,
Wij zullen dan eeuwig God prijzen.
Smart, scheiding, ziekte zijn snel vergeten,
En niemand zal daar nog nood lijden. (2x)



 
 

 

 
Samenzang: Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen;
Die God is onze zaligheid.
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.



 
Routebeschrijving van de Petrakerk naar de begraafplaats: 

Bij het verlaten van het kerkplein slaat u linksaf
 
U bevindt zich op de Goessestraatweg die overgaat in de 
Dijkwelsestraat  

Deze volgt u Kapelle uit richting de Vierwegen
 
Sla linksaf riching Biezelinge via de rijksweg N289 

Bij de rotonde gaat u rechtdoor en blijf de N289 volgen
 
Na ongeveer 2 km slaat u rechtsaf richting Schore/Hansweert
 
Dit is de Kanaalweg; deze volgt u tot de rotonde 

Op de rotonde rijdt u rechtdoor Hansweert binnen via de Wes-
telijke kanaalweg / Boomdijk - zie kaartje - 

Vervolgens gaat u rechtsaf richting de Maartenbroersweg

Omdat de parkeerplaatsen bij de begraafplaats beperkt zijn, 
wordt u verzocht uw auto te parkeren in de omliggende stra-
ten.  - zie het gearceerde gedeelte op het kaartje - 
 
Vandaar kunt u lopend naar de begraafplaats 






