
                       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde. 

We laten je los,intens verdrietig, maar voor altijd verbonden. 

 

 

DANKDIENST 

 

voor het leven van 

 

 

HERMAN GIJSENDORFFER 

 

geboren  31 juli 1939 

overleden  21 november 2018 

 

 

Heerde 27 november 2018 

 

 

Kruiskerk 

Vrije Evangelische Gemeente 

 

 

Voorganger: ds. J.M. Weststrate 

Organist:  Ted Hoogers 
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Orgelspel 

 

Tijdens het binnendragen gaan we staan  

en luisteren we naar een lied van Stef Bos:  

Rivier van Tijd 
We jagen door de dagen en we dansen op een koord. 

Wij vechten ergens tegen of wij vechten ergens voor. 

En waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft. 

De sterren die wij zien zijn vaak allang gedoofd. 

En het leven is een storm in een rivier van tijd. 

De stroming die beweegt het landschap trekt voorbij. 

En je ziet door de seizoenen de schoonheid van verval. 

En de weg die naar de kern leidt gaat meestal door een dal. 

En we drijven met de stroom mee of we gaan er tegenin. 

Wij zijn allemaal een woord in een eindeloze zin. 

En het leven is een storm in een rivier van tijd. 

De stroming die beweegt het landschap trekt voorbij. 

En alles wat wij zien is wat wij dromen 

alsof je slaapt en wandelt tegelijk. 

Door de straten van gedachten  

in het hoofd waarin wij wonen. 

En het leven is een storm in een rivier van tijd. 

De stroming die beweegt het landschap trekt voorbij. 

Het leven is een storm in een rivier van tijd. 

De stroming die beweegt het landschap trekt voorbij. 

Rivier van tijd. 

Het leven is een rivier van tijd.  

Het leven is een rivier van tijd.  

Het leven is een rivier van tijd. 

Het leven is een rivier van tijd. 

Het leven is een rivier van tijd. 

Het leven is een rivier van tijd. 

Het leven is een rivier van tijd. 
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Woord van welkom en aanvangswoorden 

 

Samenzang lied 170 (ev.ldb.) 

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
refrein:  

Groot is Uw trouw o Heer; 

groot is Uw trouw o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 

groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refr.) 

 

Gebed 

 

Persoonlijke bijdragen 

 

Samenzang lied 246 (ev.ldb.) 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.  

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.      

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.      
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Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 

En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning.  

Ik bouw op U en ga in uwen naam.     

Toch rijst in mij een lied van overwinning.  

Ik bouw op U en ga in uwen naam.     

 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan   

in rust met U, die mij hebt voortgeleid.    

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan   

in rust met U, die mij hebt voortgeleid.    

 

Lezen: Psalm 139 vers 1 t/m 14 en 23 t/m 24 

 

Overweging 

 

Samenzang lied 139b (nw.ldb.) 

 Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent. 
 refrein:  

 Heer, U bent altijd bij mij, 

 U legt uw handen op mij 

 en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.    
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 Heer, U bent altijd bij mij, 

 U legt uw handen op mij 

 en U bent voor mij en naast mij 

 en om mij heen, elke dag. 

 

 Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

 dat U steeds bij mij bent. (refr.) 

 

Dankwoord 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Samenzang lied 913 (nw.ldb.) 

 Wat de toekomst brengen moge, 

   mij geleidt des Heren hand; 

   moedig sla ik dus de ogen 

 naar het onbekende land. 

   Leer mij volgen zonder vragen; 

   Vader, wat Gij doet is goed! 

   Leer mij slechts het heden dragen 

   met een rustig, kalme moed! 

 

 Heer, ik wil uw liefde loven, 

   al begrijpt mijn ziel U niet. 

   Zalig hij, die durft geloven, 

   ook wanneer het oog niet ziet. 
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   Schijnen mij uw wegen duister, 

   zie, ik vraag U niet: waarom? 

   Eenmaal zie ik al uw luister, 

   als ik in uw hemel kom! 

 

 Laat mij niet mijn lot beslissen: 

   zo ik mocht ik durfde niet. 

   Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

   als Gij mij de keuze liet! 

   Wil mij als een kind behandelen, 

   dat alleen de weg niet vindt: 

   neem mijn hand in uwe handen 

   en geleid mij als een kind. 

 

 Waar de weg mij brengen moge, 

   aan des Vaders trouwe hand, 

   loop ik met gesloten ogen 

   naar het onbekende land. 

 

Slotwoorden 

 

Zegen 

 

Bij het uitdragen gaan we staan en luisteren we naar een lied  

van Stef Bos: 

Tijd om te gaan 
Vroeger waren wij piraten en we leefden op gevoel.  

We ontsnapten uit de haven voor een onbereikbaar doel.  

Maar van de schepen die vertrokken zijn de meeste teruggegaan.  

Ze liggen in de haven maar voor mij is het tijd om te gaan.  
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En ik ga niet op de vlucht het is tijd om te gaan. 

Want er is geen weg terug voor wie altijd blijft stilstaan.  

Het is tijd om te gaan.  

 

Ik heb honderdduizend schepen zien vertrekken uit de nacht.  

Maar door de macht van de gewoonte bleef ik zitten waar ik zat.  

En er zijn plaatsen op de wereld  

waarvan nog niemand  heeft gedroomd.  

Je kunt er komen door te reizen, te reizen in je hoofd.  

 

Het tijd om te gaan en ik ga niet op de vlucht.  

Het is tijd om te gaan, want er is geen weg terug.  

Voor wie altijd blijft stilstaan.  

 

Ik wil niet weten waar ik heen ga maar op een dag ben ik hier weg.  

Met de moed om op te geven geef ik alles wat ik heb.  

Tijd om te gaan met alles wat ik heb.  

Tijd om te gaan met alles wat ik heb.  

Het wordt tijd om te gaan ik geef alles wat ik heb.  

Tijd om te gaan. 

 

 

De familie vertrekt in familiekring naar crematorium Kranenburg 

in Zwolle. 

U krijgt een teken , waarna u de kerkzaal kunt verlaten. 
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Bij het crematorium 

  

- muziek: Vogelgeluiden 

 - gedicht 

- lezen uit 2 Korinthiërs 5 

- enkele woorden als toelichting 

- gedicht ‘thuis’ 

- muziek: Liedje voor als ik er niet meer ben (Robert Long) 

- we nemen afscheid van Hermans lichaam 

- dankgebed 

- muziek: Adem mijn adem (Peter Schaap) 

 

 

Er is gelegenheid voor ontmoeting en samenzijn. 

 

 


