
 
 

Liturgie 
van de dankdienst 

voor het leven van 
 

Hendrika Bloklander-Glas 
- Rie - 

 
18 september 1927              17 december 2017 

 
zaterdag 23 december, 11.00 uur 

‘de Eshof’, De Veenslag 16, Hoevelaken 
 

Voorganger: ds. Ellie Boot 
Ouderling: Hannah Wicherink 

Organist: Rudi Coppoolse 

Met medewerking van de Eshofcantorij 
 

 
Muziek 
 
Allen gaan staan wanneer Rie wordt 
binnengebracht. Wanneer ze een plaats heeft 
gekregen bij de paaskaars kunt u weer gaan 

zitten. 
 
Groet en bemoediging 
 
Aansteken van de eerste drie 
adventskaarsen door Axel, Frank en Remco 
 

Lied: “Er is een land van louter licht” (t. Isaac 
Watts, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. 
Engels volkslied; Liedboek, zingen en bidden in 
huis en kerk, 753)  
 
Herinnering door kleindochter Amanda 
 

Lied: “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (t. 
Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) vers 1 
allen: 
 
Schriftlezing: Psalm 116 door kleindochter 
Maartje (uit: ‘voor de kinderen van Korach – 1 
de lofzang’) 

 
Overdenking  
 
Lied: “Van God is de aarde – een lied naar 
psalm 24” 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; 
Verzameld liedboek pp.48-51)  
 

Gebeden, afgewisseld met de coupletten van 
het lied “Zolang wij adem halen” 
(t. Sytze de Vries, m. Wales 1865; Liedboek, 
zingen en bidden in huis en kerk 657)  

 
allen gaan staan 
 
Uitgeleide 
 
In dit ogenblik nemen wij in onze gedachten 
afscheid van deze geliefde mens 
 

Hendrika Bloklander-Glas. 
 
Met eerbied gedenken wij wat zij voor ons heeft 
betekend. Haar lichaam dragen wij uit; de 
naam waarmee zij werd genoemd, 
 

Rie 

 
zal bij ons blijven in onze gedachten. 
 
Eeuwige God, die in de palm van uw hand 
al onze namen hebt geschreven, 
gedenk nu Rie 
en blijf dit mensenleven trouw. 

Gij zelf brengt alles aan het licht, 
zult voltooien wat onaf was en ontbrak 
en helen wat gebroken was. 
Wees voor ons allen 
het woord dat ons goed doet, 
de hand die ons leidt, 
de Naam die ons verbindt in dood en leven. 
Amen. 
 
Lied: “Het lied van de opstanding”  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; 
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk lied 
608) 
 
We blijven staan terwijl Rie onder muziek wordt 

uitgedragen. 
 
We begeleiden haar naar haar graf op de 
begraafplaats. Bij het graf wordt het afscheid 
besloten. Wie liever niet meegaat naar het graf, 
kan in de Eshof blijven; de familie keert hier na 
de begrafenis terug. 

 

 
Woorden bij het graf: 
 
Nu het leven van Hendrika Bloklander-Glas 
ten einde is gegaan, 
vertrouwen wij haar toe aan God onze Vader, 

bij wie de bron van leven is en de gedachtenis 
der namen. 
Haar lichaam leggen wij in de schoot der aarde 
zoals een zaad gezaaid wordt tot de oogst. 
 
Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, 
en niemand sterft voor zichzelf alleen; 
want levend leven wij in het bereik van de 

Eeuwige, 
en stervend sterven wij in het bereik van de 
Eeuwige; 
in leven en sterven zijn wij door Hem gekend. 



(naar Romeinen 14,7-8) 
 
Wie wil kan het ‘Onze Vader’ meebidden: 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 

geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
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. 
 
Zegen  
 
Dankwoord (door de kinderen) 
 
U kunt bij wijze van groet langs het graf lopen. 

De naaste familie blijft als laatste bij het graf 
achter. 
 
U bent van harte uitgenodigd mee terug te 
gaan naar ‘de Eshof’, waar gelegenheid is de 
familie te condoleren en elkaar te ontmoeten bij 
een kop koffie of thee. 


