Liturgie voor de dankdienst
voor het leven van

Harmina Wiltink-Lensink
Miene
⁎

20 november 1927 – † 9 april 2021
weduwe van Henk Wiltink
sinds 15 januari 2002

op vrijdag 16 april 2021 om 11.00 uur
in de Protestantse Kerk te Nijbroek

Voorganger: Ds. Th. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
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Bij het binnendragen klinkt orgelspel
Woord van welkom
Aansteken van kaarsen
De kinderen steken kaarsen in de vorm van een hart aan bij moeder,
oma en overgrootmoeder Wiltink.
Kaarsen geven licht en warmte. Zij staan symbool voor de liefde die
de familie van Miene Wiltink voor haar voelt en mee willen geven.
De vlam komt van de Paaskaars, teken van de opstanding van
Christus, teken van de hoop op eeuwig leven.
Bemoediging en groet
Wij luisteren naar Gezang 174: 1, 2 en 4 (Hervormde Bundel 1938) via
https://www.youtube.com/watch?v=N4r43hbLx94

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.
Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
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moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!
Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.
Gebed
Bijdrage van Jan en Bertine
Wij luisteren naar ‘De Hemel’ van De Kast via
https://www.youtube.com/watch?v=1G5wHJumnWc

Waarom zijn aardse zaken zo meedogenloos
Zijn de mooiste dingen teer en broos
Ik koester alle woorden en momenten dat
Dat je levendig hier voor me zat.
Refrein:
Ik zie hoe jij je overgeeft
En hoeveel levens je hebt geleefd.
Je hebt de hemel verdiend.
Ik blijf erin geloven
Dat er ooit op een dag
Een nieuwe tijd begint
Je hebt de hemel verdiend
Ik blijf erin geloven
Dat de liefde overwint.
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Er is geen kruid gewassen tegen al het kwaad
Maar dat zal verdwijnen, vroeg of laat.
Refrein
Als ik een ster zie vallen dan wens ik keer op keer
Een nieuw begin, een nieuw bestaan
De zuiverste kristallen zijn niet zuiver meer
Nu ik jou moet laten gaan.
Refrein
Bijbellezing uit het Oude Testament: Psalm 139: 1-12; 23-24.
1HEER,

u kent mij, u doorgrondt mij,
weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
2u

4Geen

woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
7Hoe

zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
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11Al

zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
(…)
23Doorgrond

mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
24zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Bijdrage van Miranda
Wij luisteren naar lied 416 door Timbre via
https://www.youtube.com/watch?v=tz8D8Xd7yvA

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.
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.
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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.
Bijbellezing uit het Nieuwe Testament: Joh. 17: 1-5; 13-16; 24-26
Vlak voor hij stierf bad Jezus voor zijn volgelingen. Uit dat gebed,
opgeschreven in Joh. 17, ontvingen Henk Wiltink en Miene Lensink
allebei vers 15 als belijdenistekst. Het werd ook hun trouwtekst.
1Jezus

sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd
gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw
grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen
ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het
eeuwige leven te schenken. 3Het eeuwige leven, dat is dat zij u
kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus
Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te
volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw
majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld
bestond. (…)
13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld
ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14 Ik heb hun uw
woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld
horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15Ik vraag niet of u hen
uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen
de duivel. 16Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld
hoor. (…)
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar
ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat
u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.
25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij
weten dat u mij hebt gezonden. 26Ik heb hun uw naam bekend7

gemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij
liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
Wij luisteren naar Opwekking 136, gezongen door de voorganger
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Overweging
Wij luisteren naar: Gezang 232 (Hervormde bundel 1938) via
https://www.youtube.com/watch?v=GQEV-sw9oMM

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
Tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m’ elke schrede, als ’k U verlaat;
O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat!
O, doe genade ervaren aan ’t bevend hart,
En breng het tot bedaren bij vreugd en smart!
Laat m’ aan uw voeten rusten, mij, hulp’loos kind,
Vertrouwen en berusten, voor d’ uitkomst blind!
En blijft m’ ook soms verborgen uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
Tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind!
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Dankgebed en voorbede
Wij luisteren naar ‘Mijn herder’ van Sela via
https://www.youtube.com/watch?v=4AJx8QQ8jNU

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.
De laatste eer (voor zover mogelijk staan alle aanwezigen):
Familie,
Om de laatste eer te brengen aan Miene Wiltink
om recht te doen aan haar leven en sterven,
staan wij hier bij het lichaam
dat ons van haar is overgebleven.

Wij vertrouwen haar toe aan de
liefde van Jezus Christus
en spreken uit, in tastend geloof,
dat dit het einde niet is,
dat er een God is die tot over de dood
het leven van mensen vasthoudt.
Meer dan haar lichaam is ons
haar naam gebleven:
Harmina (Miene) Wiltink-Lensink
Die naam spreken wij hier uit
met eerbied en genegenheid
en wij bidden:
Heer God, herinner U haar naam
die zij van haar ouders heeft ontvangen
en waarin zij gekend wordt,
ook al is zij gestorven,
die naam die U geschreven hebt
in de palm van Uw hand.
Zegen
Dankwoord door Herbert

In de kerk is na het dankwoord gelegenheid tot het drinken van een
kop koffie of thee.
Bij het uitdragen luisteren wij naar orgelspel, lied 140 uit Joh. de Heer:
‘Ik zie een poort wijd open staan’.
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Op de begraafplaats
Apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
schepper van de hemel en de aarde,
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood;
ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vader;
van waar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
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,
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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
tot in eeuwigheid.
Amen.
Gelegenheid tot een laatste groet, waarna u de familie op gepaste
afstand kunt condoleren naast het graf.
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