Afscheid in liefdevolle herinnering
van

Martinus de Lange
~ Martien ~
’s-Gravenhage, 8 oktober 1932

’s-Gravenhage, 9 juni 2020

aula en begraafplaats Westduin
maandag 15 juni, 13.00 uur
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Binnendragen
Muziek

we gaan staan

Ave verum corpus

Aansteken van licht

Mozart door organist Aarnoud de Groen

door Marian

Woord van welkom door Martin Koster, predikant van de
Bosbeskapel te Den Haag waar Martien lid van was

Herinneringen

Muziek

Air J.S. Bach

Herinneringen

Muziek

door Paul

Prelude Op.28 No.20 in C minor

Herinneringen

Muziek

door Marian

Chopin

door Mieke

Comptine d'un autre été

Gedachtenis aan Martien

Amélie

in het licht van de aansluitend gelezen bijbellezing uit
het boek Ruth, uit het eerste hoofdstuk
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In de tijd dat rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land.
Elimelech uit Bethlehem trok daarop met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen weg
om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. Zij waren daar vreemdelingen.
Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee
zonen. Die trouwden elk met een Moabitische vrouw, de één genaamd Orpa, de ander
Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven ook Naomi’s beide
zonen. Zo bleef zij alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen
Naomi hoorde dat God zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te
eten had, maakte ze zich gereed om Moab te verlaten en naar haar land terug te keren.
Ook haar twee schoondochters maakten zich gereed om met haar mee te gaan.
‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Naomi, ‘waarom zouden jullie met mij meegaan? Ze
begonnen te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van
haar zijde. ‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Naomi,
‘ga haar toch achterna!’ Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te
verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik
slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven,
en daar zal ik begraven worden. De Eeuwige God is mijn getuige: alleen de dood zal
mij van u scheiden!’ Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan
en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem.

Muziek

Toccata en Fuga in D-moll BWV 565

J.S. Bach

Woorden van dank om alles wat gegeven is en ontvangen mocht worden en
bede om troost
Zegen
De zegen, waarin Martien en al zijn geliefden deelden hier op aarde,
deze zegen wordt aan ieder geschonken om in vrijheid te ontvangen.
De God die Liefde is zal u zegenen en beschermen.
Deze Liefde zal haar stralend Aangezicht over u laten schijnen
en u gunstig gezind zijn.
De Eeuwige God zal het Aangezicht van de Liefde naar u toekeren,
en u vrede schenken.
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Uitgeleide onder muziek

Erbarme Dich

J.S. Bach

Gaan naar het graf

Moment van stil zijn

Noemen van de naam en geloofswoord

Het was op 8 oktober 1932 dat hier op aarde in Den Haag een nieuw
mensenkind geboren werd, een zoon, en de naam die hij ontving, luidde

Martinus
en zijn roepnaam

Martien
Hij ontving zijn naam van zijn vader

Aart Abraham de Lange
en moeder

Jopje de Jong

Elke daad van liefde afkomstig van Martien 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 zijn lichaam moeten wij uit handen geven.
Dat zijn 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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Overeenkomstig de wens van Martien worden er naast de enkele kransen geen bloemen in ontvangst
genomen. Aangezien onze vader zo liefdevol verzorgd is en op zijn plek was in
Hospice De Witte Roos, zouden wij een donatie voor de Hospice erg op prijs stellen.
U kunt uw donatie storten op bankrekeningnummer NL75 ABNA 0862 1056 25
t.n.v. Hospice De Witte Roos o.v.v. donatie de heer M. de Lange.
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