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Binnendragen
Muziek

Nisi Dominus, RV 608: Amen

Aansteken van licht

Vivaldi

door de naaste familie

Woord van welkom, bemoediging en bede

door Martin Koster,
wijkpredikant van de Bosbeskapel

Samenzang

Wat God doet, dat is welgedaan

Liedboek 909:1,2

gezongen op 5 augustus 1958 in de trouwdienst van Job en Nelly
orgel- en altvioolbegeleiding door Ineke Pieters en Simon Rosier

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

Herinneringen door haar schoonzoon Eric van der Kaay en familie
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Muziek

The Boxer door Simon & Garfunkel

Herinneringen

Muziek

I love you door

Herinneringen

Muziek

door Sander en Githa namens de kleinkinderen

The Bees

door Ellen

El Condor Pasa door Simon & Garfunkel

Bijbellezing en gedachtenis aan Nelly in het licht van de twee
bijbellezingen, met woord, lied en muziek
Lezing uit de Bijbel uit Johannes 15:9-17
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb ook Ik jullie liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
Indien jullie mijn geboden bewaren,
zullen jullie in mijn liefde blijven,
zoals Ik de geboden van mijn Vader bewaard heb
en blijf in zijn liefde.
Dit heb Ik tot jullie gesproken,
opdat mijn blijdschap in jullie zal zijn
en jullie blijdschap vervuld zal worden.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt,
gelijk Ik u heb liefgehad. - trouwtekst van Job en Nelly
Niemand heeft grotere liefde dan diegenen
die hun leven inzetten voor hun vrienden.
Jullie zijn mijn vrienden indien jullie doen wat Ik jullie gebied.
Ik noem jullie geen slaven meer,
want de slaaf weet niet wat zijn heer doet.
3

Ik noem jullie vrienden
omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb,
jullie bekend heb gemaakt.
Niet jullie hebben Mij, maar Ik heb jullie
uitgekozen en aangewezen,
opdat jullie op weg zouden gaan
en vrucht zullen dragen en jullie vrucht blijvend zal zijn.
En opdat de Vader jullie alles zal geven,
wat jullie Hem bidden in mijn naam.
Dit gebied Ik jullie:
heb elkaar lief.
Samenzang Liefde eenmaal uitgesproken Liedboek 791:1,4,5,6
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.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Gedachtenis aan Nelly in het licht van hun trouwtekst
Orgel en altviool Adagio uit Sonate in G BWV 1027 - J.S. Bach
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Lezing uit de Bijbel uit Exodus 2:1-10
1

Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit
diezelfde stam. 2Zij werd zwanger en bracht een zoon ter
wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen,
drie maanden lang. 3Toen ze geen kans zag haar zoon nog
langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus,
bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de
mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. 4De zuster
van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat
er met hem zou gebeuren.
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Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om
te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en
weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die
door een van haar slavinnen halen. 6Ze maakte de mand
open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol
medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’
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Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij
de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het
kind voor u te voeden?’ 8‘Ja, doe dat maar,’ antwoordde de
dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het
kind ging halen. 9De dochter van de farao zei tegen de
vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u
ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het.
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Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter
van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon.
Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het
water gehaald.’
Gedachtenis aan Nelly in het licht van het verhaal van het jongetje
in het biezen mandje
Orgel en altviool Andante uit Sonate in G BWV 1027 - J.S. Bach

Gebeden

Wij danken voor het goede wat gegeven is en ontvangen
mocht worden en bidden voor elkaar
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Samenzang

Liedboek 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen

we gaan staan

De zegen waarin Nelly en Job en al hun geliefden deelden hier op
aarde wordt aan ieder geschonken om in vrijheid te ontvangen.
De Eeuwige zal met je meegaan
Als een licht in je ogen, een lamp voor je voet.
Als een hand op je hoofd, een arm om je schouder,
een bron van liefde, genade en vergeving.
Deze Liefde zal je zegenen en beschermen.
Zij zal haar stralend Aangezicht over je laten schijnen
en ieder gunstig gezind zijn.
De Eeuwige God zal zijn Aangezicht naar je toekeren,
en schenke jou vrede.
Uitgeleide

Air

J.S. Bach

orgel en altviool

De naaste familie en overige betrokkenen doen uitgeleide, de dragers
volgend. De uitvaartleider nodigt ieder uit om na de uitgeleide op
weg te gaan naar de begraafplaats.
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Vervolg van de Samenkomst op de Algemene Begraafplaats
Kerkhoflaan 12, Den Haag (ca 12.00 uur)

Gaan naar het graf
Benoemen: “bezoekers mogen twee rozen pakken; één voor Nelly, de
ander voor de aanwezige zelf”.

Moment van stil zijn

Noemen van de naam en geloofswoord
Het was op 12 maart 1938 dat hier op aarde in Scheveningen een
nieuw mensenkind geboren werd, een dochter, en de naam die zij
ontving, luidde

Nelly
Zij ontving haar naam van haar vader

Krijn den Dulk
en moeder

Wilhelmina Overduin

Elke daad van liefde afkomstig van Nelly verheugde en verrijkte de
Bron van Liefde en gaat niet verloren. Wij vertrouwen deze mens, die
wij uit handen moeten geven, toe aan God, de Eeuwige Liefde.
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Moment van begraven
Ook haar lichaam moeten wij uit handen geven. Dat de
gedachtenis aan Nelly tot vrede zal zijn voor ons allen.

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt.
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op 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.

Groet - laatste eer
De naaste familie blijft als laatste bij het graf
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