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Hilly van der Veen – Doorlag
* 2-1-1953

✞ 3-1-2021

maandag 11 januari 2021
om 11:45 uur in de Julianakerk te Apeldoorn
voorganger: ds Corma Baas
organist: Jan van den Brand
pianist: Wim Brinkman

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.
Toon Hermans

Inleidend orgelspel

Smücke dich, o liebe seele
J.S. Bach (BWV 654)

Pianospel bij binnendragen

Bist du bei mi
J.S. Bach (BWV 508)

Woord van welkom

Ontsteken van de kaarsen door de kleinkinderen
Lied

‘Als alles duister is’
(Lied 598 uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Openingsgebed

Angeliek vertelt over het bloemstuk van de familie Doorlag

Lied door koor
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
(Lied 601 uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk)
1.

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.

2.

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.

3.

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.

Het levensverhaal uitgesproken door Peter, Jaap en Rianne
‘Hilly als zus, echtgenote, moeder en oma’
Muziek

‘Bless the Lord my soul’
(Liederen uit Taizé)

Schriftlezing uit Lucas 10: 38-42 door Desirée
Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door
een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer
zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen
door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet
schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij
moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt
je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen,
en dat zal haar niet worden ontnomen.

Lied door koor
‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’
(Lied 239 uit Verzameld liedboek, Liturgische gezangen,
Huub Oosterhuis)
Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid
- totdat ik vliegen kon op
eigen kracht.

Overdenking
‘Hilly als lid van de kerk en betrokkenheid bij de mensen in Apeldoorn’

Lied door Rianne, Heinnie, Klaas en Peter
‘Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb’
(Lied 962 uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk)
Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb
wat mij gedaan werd wat ik gewenst heb
wat ongezegd bleef wat onverzoend bleef
wat niet gekend werd wat ongebruikt bleef
al het beschamende neem het van mij
en dat ik dit was en geen ander dit overschot van stof van de aarde:
dit was mijn liefde. Hier ben ik.

Gedicht door Desirée

Gebeden

Dankgebed door Jaap en Rianne
Voorbeden
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
in eeuwigheid.
Amen

Lied door koor
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
(Lied 416 uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk)
1.

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Orgelspel bij uitdragen

Jesu bleibet meine freude
J.S. Bach (BWV 147)

Met dank aan de Cantorij van de Julianakerk voor hun bijdrage in deze dienst.

Deze aquarel is op 14 november 2020 gemaakt
door Hilly tijdens haar laatste dagen thuis.

