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Binnendragen

Muziek

we gaan staan

Blijf bij mij Heer - H.J. vdr Heiden, piano & The Strings Ensemble

Aansteken van licht

door de kleinkinderen

Woord van welkom

door schoonzoon Ger

Bemoediging en bede

door Martin Koster, predikant van de Bosbeskapel

Neerleggen op het gedachtenisplateau van het steentje met haar naam
door dochter Nel

Gedicht

Voetstappen in het zand

door schoondochter Akke

Ik droomde eens en zie
Ik liep aan het strand bij lage tij
Ik was daar niet alleen
Want ook de Heer liep aan mijn zij
We liepen samen het leven door
En lieten in het zand
Een spoor van stappen; twee aan twee
De Heer liep aan mijn hand
Ik stopte en keek achter mij
En zag mijn levensloop
In tijden van geluk en vreugde
Van diepe smart en hoop
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Maar als ik het spoor goed bekeek
Zag ik langs heel de baan
Daar waar het juist het moeilijkst was
Maar één paar stappen staan
Ik zei toen: “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag
Op het zwaarste deel van mijn pad.”
De Heer keek mij toen liefdevol aan
En antwoordde op mijn vragen
“Mijn lieve kind toen het moeilijk was
Toen heb ik jou gedragen.”

Herinneringen

Muziek

Memories - Maroon 5

Herinneringen

Muziek

door kleindochter Simone

Ocean of Memories - Fukasawa Hideyuki

Herinneringen

Zingen

door zoon Leo

door zus Co

Ga met God en Hij zal met je zijn - Remco Hakkert
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.
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Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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.
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.

Gedicht

Nu is ze gevlogen

door dochter Connie

Nu is ze gevlogen
De vogel, uit haar kooi
Ze heeft alles gegeven
Het was genoeg, ’t was mooi
Nu is ze gevlogen
En ergens is dat fijn.
Haar leven was zo'n lijden
En toch.. het doet zo’n pijn!
Nu is ze gevlogen
De vogel, ze is vrij.
Ze leeft nu in de harten
Van jullie en van mij
Nu is ze gevlogen
En haar lied klinkt overal
Door muren van verdriet
Is waar zij komen zal
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Nu is zij gevlogen
En midden in de pijn
Zal zacht haar liefde zingen
Daar zal ze bij ons zijn

Muziek

De kracht van Uw liefde - Opwekking 488

Gedachtenis aan Truus

in het licht van de bijbellezing Psalm 61:1-6

Psalmlezing door schoonzoon Hans
Voor de koorleider. Bij snarenspel. Van David.
Hoor, o God, mijn smeken,
sla acht op mijn gebed,
van het einde der aarde roep ik u aan,
want mijn hart bezwijkt.
Breng mij op de rots hoog boven mij,
u bent altijd mijn schuilplaats geweest,
een toren te sterk voor de vijand.
Laat mij altijd wonen in uw tent,
veilig verscholen onder uw vleugels,
u hoort mijn geloften, God,
u beloont wie uw naam vereren.

Muziek

Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij
Als de oorlog komt En als ik dan moet schuilen
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt Waar ik niet bij wil horen
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn Wat ik nooit geweest ben
Mag ik dan bij jou?
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Mag ik dan bij jou schuilen Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt Ik hou een kamer voor je vrij.
Als het onweer komt En als ik dan bang ben
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt En 't is mij te donker
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt En ik weet het zeker
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt Ik hou een kamer voor je vrij.

Gebeden

Zegen

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

we gaan staan
De zegen waarin Truus en Kees en al hun geliefden deelden hier
op aarde wordt aan ieder geschonken om in vrijheid te
ontvangen.

Uitgeleide onder muziek:

O “Fly on” - Coldplay
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Gaan naar begraafplaats Oud Eik en Duinen

Gaan naar het graf

Moment van stil zijn

Noemen van de naam en geloofswoord
Het was op 1 september 1931 dat hier op aarde in Den Haag een nieuw
mensenkind geboren werd, een dochter,
en de naam die zij ontving, luidde

Truusje
en haar roepnaam

Truus
Zij ontving haar naam van haar vader

Jacob van der Wees
en moeder

Cornelia van Spronsen
Elke daad van liefde afkomstig van Truus 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.
Ook haar lichaam moeten wij uit handen geven.
Dat haar gedachtenis tot vrede zal zijn voor ons allen.
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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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