
 

Dienst van dank en afscheid 
bij het levenseinde van 

 

Jan van Putten 
 

 29 juni 1936 4 juni 2018 
 

11 juni 2018 
‘de Eshof’ 

Hoevelaken 
 

 
Allen gaan staan wanneer Jan wordt binnengebracht. We luisteren intussen naar 
‘Kyrie’ uit de Misa Criolla, gezongen door José Carreras. Wanneer Jan een plek 
heeft gekregen bij de paaskaars, gaan allen weer zitten. 
 
Roos steekt de kaarsen naast Jan aan 
 
Openingswoord en welkom 
 
Lied: ‘Er is een land van louter licht’ (t. Isaac Watts, vert. J.W. Schulte Nordholt, 
m. Engels volkslied; Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 753) 
 
Herinneringen aan Jan door Tina; Marlies; Bas (piano); Hein 
 
Muziek: ‘De steen’ – Paul de Leeuw 
 
Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 
Het water gaat er anders dan voorheen. 
De stroom van een rivier, hou je niet tegen 
het water vindt er altijd een weg omheen. 
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen, 
neemt de rivier m'n kiezel met zich mee. 
Om hem, dan glad, en rond gesleten, 
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te laten rusten in de luwte van de zee. 
 
Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 
Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 
Schriftlezing: ‘naar psalm 90’ (Margryt Poortstra) 
 
Muziek: ‘Dat ik je mis’ – Maaike Ouboter 
 
Je kust me, je sust me. 
Omhelst me, gerust me. 
Je vangt me, verlangt me. 
Oneindig ontbangt me 
Je roept me, je hoort me. 
Je redt en verstoort me. 
Geloof me, beroof me. 
Verstikt en verdoof me. 
Je ademt en leeft me. 
Siddert en beeft me. 
Vertrouwt me, beschouwt me 
Als mens en weerhoudt me 
Van bozige dromen 
Die op komen dagen 
De eenzame vragen 
Van eindig geluk. 
 
Met je krullen als nacht 
Hoe je praat hoe je lacht 



3 

 

Hoe je stem zo dichtbij 
Als een engel verzacht 
In mijn dromen doorstromen 
Oneindige leegte 
Je remt me, je temt me 
Je roert en beweegt me 
Ik mis je, ik mis je 
Ik grijp je, ik gris je 
Ik wil je, bespeel je 
Ik roer en beveel je 
Om bij me te blijven 
In donkere nachten 
Om niet meer te smachten 
Naar jou 
Laat me los 
 
Ik moet nu alleen 
En houd me vast als het nodig is 
In gedachten en ik zoek je 
in alles om me heen 
maar al denk ik soms 
dat het zo beter is 
Kan ik het niet helpen 
Dat ik je soms mis 
 
Oh ik smoor je, bevroor je 
Verlos en verloor je 
Weg naar een andere plek 
Maar ik hoor je 
Omarm je, verwarm je 
Ik zie en ik voel je 
Ik aai je, ik streel je 
Ik knuffel en kroel je 
Je rijdt me begrijpt me 
Verwart en misleidt me 
Het schrikt me soms af 
Hoeveel ik op je lijk nu 
M'n glimlach mijn tranen 
M'n liefde, mijn beleven 
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Het spijt me van alles 
Kom help en bevrijd me 
En laat me los 
Ik kan het alleen 
Maar houd me vast als het nodig is 
In gedachten en ik vind je 
In alles om me heen 
Maar al denk ik soms 
Dat het zo beter is 
Kan ik het niet helpen 
Dat ik je soms mis 
 
Ik kus je, ik sus je 
Ik doof en ik blus je 
Je blijft heel dicht bij me 
Maar in mijn hoofd rust je 
 
Overweging 
 
Muziek: ‘You are my best friend’ – Don Williams 
 
You placed gold on my finger 
You brought love like I've never known 
You gave life to our children 
And to me a reason to go on. 
 
You're my bread when I'm hungry 
You're my shelter from troubled winds 
You're my anchor in life's ocean 
But most of all you're my best friend. 
 
When I need hope and inspiration 
You're always strong when I'm tired and weak 
I could search This whole world over 
You'll still be everything that I need. 
 
You're my bread when I'm hungry 
You're my shelter from troubled winds 
You're my anchor in life's ocean  
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But most of all you're my best friend. 
 
You're my bread when I'm hungry 
You're my shelter from troubled winds 
You're my anchor in life's ocean  
But most of all you're my best friend...  
 
Gebed 
 
Uitgeleide (allen gaan staan) 
 
In dit ogenblik nemen wij in onze gedachten afscheid van deze geliefde mens 

Jan van Putten. 
 
Met eerbied gedenken wij wat hij voor ons heeft betekend. 
Zijn lichaam dragen wij uit; de naam waarmee hij werd genoemd, 
 

Jan 
 

zal bij ons blijven in onze gedachten. 
 
Eeuwige God, die in de palm van uw hand 
al onze namen hebt geschreven, 
gedenk nu Jan 
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: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’  
(t. Jeremiah Rankin, vert. Gert Landman, m. Ralph Vaughan Williams; 
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 416) 
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We blijven staan terwijl Jan wordt uitgedragen. Intussen luisteren we naar 
‘Everybody hurts’ – The Corrs. 
Ieder kan haar of zijn jas gaan halen; we begeleiden Jan naar de begraafplaats, 
waar het afscheid wordt besloten. 
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Woorden bij het graf: 
Hier staan wij om afstand te doen van Jan. 
Hier zaaien wij zijn lichaam in de aarde 
en dekken het toe. 
Rusten mag dit leven in de trouw van onze God, 
hier mag het wachten op de zomer van de oogst. 
 
En wij bidden: gedenk dit leven, God; 
prent diep in ons het beeld van deze mens, 
geef ons zijn naam mee, Jan, 
voor ons verdere leven. 
Wij houden voor ogen 
Jezus Christus, 
die het donker te boven groeide 
als een belofte voor ons allen. 
In hem leven wij, in hem sterven wij. 
 
Onze Vader; wie wil, kan het hardop of in gedachten 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 
 
Bij wijze van laatste groet kunnen allen langs het graf lopen. U bent uitgenodigd 
mee terug te gaan naar de Eshof, waar gelegenheid is in informele sfeer met de 
familie nog enige tijd samen te zijn. 
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De naaste familie blijft als laatste bij het graf. 
 
 
Voorganger ds Ellie Boot 
Ouderling Ellen van der Linden 
Pianist Annahes Boezeman-Odink 
 
 
 


