
 
 
 
 

Liturgie voor de afscheidsdienst van  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willem Roor 
 

19 november 1951               3 mei 2020 
 

 
op vrijdag 8 mei 2020 om 14.00 uur 

in rouwcentrum De Munnikenhof te Veenendaal. 
 
 
 
 



 

Muziek bij binnenkomst 
“Voor haar” van Frans Halsema (instrumentaal) 
 
 
Welkom en begroeting 
 
 
Gebed 
 
 
Herinneringen aan pa  
door Erik 
 
 
We luisteren naar 
“Father and Friend” van Alain Clark 
 
 
Bijbellezing 
Psalm 25 
 

 

1 Van David. 
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij 
niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. 3 Zij die op u hopen worden 
niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 4 Maak 
mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 5 Wijs mij de 
weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u 
blijf ik hopen, elke dag weer. 6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw 
liefde door de eeuwen heen. 7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar 
denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER. 8 Goed en 
rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg, 9 wie nederig zijn leidt hij 
in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. 10 Liefde en trouw zijn de 
weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden 11 Vergeef 
mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam. 12 Aan wie in ontzag voor 
hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen. 13 Hun leven verloopt in 
voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. 14 De HEER is een vriend 
van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond… 
20 Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.              
21 Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd. 
 
 



 

Overdenking 
 
 
We luisteren naar de melodie van 
“Leer mij uw weg, o Heer” 
 
 
Leer mij uw weg, o Heer,     Hoe ook mijn toestand wordt,  
leer mij uw weg.     leer mij uw weg. 
Schenk van uw kracht mij meer,   't Leven zij lang of kort,  
leer mij uw weg.      leer mij uw weg. 
Houd mij in evenwicht,     Is dan mijn hoop volbracht, 
dat ‘voor uw aangezicht,     ‘vrees ik geen dood of macht, 
wandel in ’t volle licht,     daar mijn ziel U verwacht, 
Leer mij uw weg.      leer mij Uw weg. 
 
 
Wat ook dit leven brengt, 
Hij is nabij. 
't  Zij ‘t vreugd of droefheid schenkt,  
Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, 
Jezus geeft licht en kracht 
ieder, die Hem verwacht; 
Hij is nabij. 
 
 
Woorden van dank 
door Arno 
 
 
We luisteren naar  
“Uncharted” van Kensington 
 
 
Dankgebed  
 
 
Bij het verlaten van de aula luisteren we naar 
“Nader, mijn God, tot U” gespeeld door André Rieu 



 

Bij het graf belijden we ons geloof  
met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, de Vader,  de  Almachtige, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald in het rijk van de dood,  
ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren naar de hemel;  
waar Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk,  
de gemeenschap van allen die geloven in Jezus Christus;  
de vergeving van de zonden; de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. 
Amen. 
 
 
We bidden het “Onze Vader” 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt; Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen 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. 
 
 
Zegen 
 
De Heer is voor je - om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer is naast je - om je in zijn armen te sluiten  
en te beschermen tegen gevaren van links en rechts. 
De Heer is achter je - om je te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. 
De Heer is onder je - om je op te vangen als je dreigt te vallen 
De Heer is in je - om je te troosten als je verdrietig bent. 
De Heer is om je heen - om je te verdedigen als mensen over je heen vallen. 
De Heer is boven je - om je te zegenen. 
Moge God zich over jou ontfermen. Nu en altijd. 
Amen. 

 
 
Voorganger:    mevr. Beppie Wessels - Schuurman 


