
 
 
 
 
 
 

Wake aan de vooravond 

 

van de begrafenis van 

 

 

 

 

Jannis Salomon Duijnhouwer 

- Jan - 
 

23 september 1943  23 juni 2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 28 juni 2015 

 

‘De Eshof’, Hoevelaken 

 

 

 

 



2 

 

 
Orgelmuziek vooraf van J.S. Bach: “Wohl mir, dass ich Jesum habe” 
 
Stilte 
 
Muziek: “Made in Heaven” – Queen 
I'm taking my ride with destiny 
Willing to pay my part 
Living with painful memories 
Loving with all my heart 
 
Made in heaven, made in heaven 
It was all meant to be, yeah 
Made in heaven, made in heaven 
That's what they say 
Can't you see 
That's what everybody says to me 
Can't you see 
Oh I know, I know, I know that it's true 
Yes it's really meant to be 
Deep in my heart 
 
I'm having to learn to pay the price 
They're turning me upside down 
Waiting for possibilities 
Don't see too many around 
 
Made in heaven, made in heaven 
It's for all to see 
Made in heaven, made in heaven 
That's what everybody says everybody says to me 
It was really meant to be 
Oh can't you see 
Yeah, everybody, everybody says 
Yes it was meant to be 
Yeah, yeah 
 
When stormy weather comes around 
It was made in heaven 
When sunny skies break through behind the clouds 
I wish it could last forever, yeah 
Wish it could last forever, forever 
 
I'm playing my roll in history 
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Looking to find my goal 
Taking all this misery 
But giving it all my soul 
 
Made in heaven, made in heaven 
It was meant to be 
Made in heaven, made in heaven 
That's what everybody says everybody says 
Wait and see, it was really meant to be 
So plain to see 
Yeah, everybody, everybody, everybody tells me so 
Yes it was plain to see, yes it was meant to be 
Written in the stars... 
Written in the stars... 
 
Aanvangswoord 
 
Hierna klinkt het laatste stukje van “Made in heaven”. 
 
Openingslied: “Overal zijt Gij” 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Liturische Gezangen II,88) 
 
Aansteken van de kaarsen door de kleinkinderen; Anoma en Jasper 
lezen intussen enkele citaten van de kleinkinderen voor. 
 
Lied: “Aan het einde van het leven” (uit ‘Aanwezig – oratorium voor 
Pinksteren’; t. Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen) 
 
Lezing uit de Kijkbijbel: Ruth (door Cato en Julia) 
 
Dan hoort Noömi dat de hongersnood in haar vaderland voorbij is. Ze 
zegt tegen haar schoondochters: ‘Ik ga terug naar Betlehem. Er is daar 
weer te eten. Blijven jullie maar hier, in je eigen land.’ ‘Nee’, zegt Ruth 
tegen haar, ‘ik laat u niet alleen. Waar u heen gaat, daar ga ik ook 
heen. Waar u woont, daar wil ik ook wonen. Bij uw volk wil ik horen, uw 
God wil ik dienen.’ Samen gaan ze dan naar Betlehem. De mensen daar 
zijn net bezig om het koren binnen te halen. Ze zien de twee vrouwen 
aankomen. 
 ‘Kijk nu toch eens,’ zeggen ze tegen elkaar, ‘daar is Noömi weer.’ En al 
vlug weet iedereen dat Noömi terug is. Ruth gaat naar de akkers buiten 
de stad. Toevallig komt ze op het land van Boaz. Als die haar ziet, 
vraagt hij aan de knecht van hem: ‘Wie is die vrouw daar?’ ‘Dat is Ruth,’ 
antwoordt de knecht. ‘Die buitenlandse vrouw, die met Noömi is 
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meegekomen.’ Boaz is erg aardig voor haar. Hij zegt tegen zijn 
knechten: ‘Laat maar veel korenaren voor haar liggen.’  
Als het etenstijd is, roept Boaz: ‘Ruth! Kom toch bij ons zitten en eet 
met ons mee!’ En Ruth mag zoveel eten als ze maar wil. Als ze die 
avond thuiskomt, is Noömi heel blij. ‘Wat heb je veel aren opgeraapt!’ 
zegt ze tegen Ruth. ‘Waar ben je geweest?’ ‘Op het land van Boaz, een 
heel aardige man,’ antwoordt Ruth. ‘Boaz? Die ken ik,’ zegt Noömi. ‘Hij 
is nog familie van ons ook. Ga morgen maar weer naar zijn akker.’  
Boaz is naar de stadspoort gegaan. Daar zijn altijd veel mensen. Hij 
zegt tegen hen: ‘Ik wil niet dat Ruth en Noömi alleen blijven. Ik trouw 
met Ruth. ‘Daar zijn ze het allemaal mee eens. ‘We hopen dat jullie heel 
gelukkig worden,’ zeggen ze tegen Boaz.  
Later krijgen Ruth en Boaz een kind. Een jongentje. Noömi tilt het op. 
Ze is nu ook een beetje zijn moeder! En alle mensen in de stad roepen: 
‘God is goed. Er is weer een zoon in de familie van Noömi!’ 
 
Lied: “Dromen van later” (uit de musical ‘Ruth – van graf tot wieg’; t. 
Erik Idema & Gerard van Midden, m. Gerard van Amstel) 
 
Dromen van later, 
je hebt ze gedeeld. 
Ooit bij het water: 
drie jongens in beeld. 
Ze gooien met kiezels, 
hoe ver reikt hun kracht? 
Wie zal het verliezen; 
gooit hij dan te zacht? 
 
Dromen van later: 
‘Ik word denk ik rijk.’ 
Machlon, de prater 
zegt: ‘Waar je ook kijkt, 
het land zal van mij zijn, 
geluk wordt mijn deel. 
Een ster die mij bijschijnt: 
de liefde, zielsveel...’ 
 
Dromen van later, 
van goud en fatsoen. 
‘Mij, Kiljon, staat er 
nog heel veel te doen. 
Ik werk, ik zal leven 
met liefde en trouw. 
Ik zal alles geven 
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aan mijn mooie vrouw.’ 
 
Dromen van later, 
ze gingen voorbij. 
Vielen in ’t water 
of vochten zich vrij. 
De dromen vervliegen, 
het leven gaat door. 
De golven, ze wiegen, 
van stenen geen spoor. 
 
Overdenking 
 
Lied: “Tijd van vloek en tijd van zegen” (t. Huub Oosterhuis, m. Henri 
Heuvelmans; Liedboek 845) 
 
Bezinningswoord door de kinderen met muziek van Queen: “It’s a 
beautiful day” 
 
It's a beautiful day 
The sun is shining 
I feel good 
And no-one's gonna to stop me now, oh yeah 
 
It's a beautiful day 
I feel good, I feel right 
And no-one, no-one's gonna stop me now, mama 
 
Sometimes I feel so sad, so sad, so bad 
But no-one's gonna stop me now, no-one 
It's hopeless, so hopeless to even try 
 
Lied: “Ga met God en Hij zal met je zijn” (t. Jeremiah Rankin, vert. Gert 

Landman, m. Ralph Vaughan Williams; Liedboek 416) 

 
Gebed 
 
Slotlied: “Een daad van trouw” (uit de musical ‘Ruth – van graf tot wieg’; 
t. Erik Idema & Gerard van Midden, m. Gerard van Amstel) 
 
Als de regen alles wegspoelt, 
vaste aarde drijfzand wordt, 
als de tranen blijven stromen, 
zinken alle mooie dromen 
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in een uitzichtloos tekort… 
 
Als de nevel niet meer optrekt, 
toekomst in de mist verdwijnt, 
als de morgens niet meer dagen, 
ook de hoop en moed vervagen, 
er geen licht meer voor je schijnt… 
 
Als de hagelstenen vallen, 
grote gaten achterlaat, 
als de rafels en de scheuren 
onophoud’lijk blijven zeuren 
en de pijn niet overgaat… 
 
Wie is er dan voor jou? 
Wie maakt jouw leven goed? 
Wie stelt een daad van trouw 
als er zo’n crisis in je woedt? 
 
Wie gaat er met je mee? 
Kiest onvoorwaard’lijk jou? 
Trotseert de hoogste zee, 
maar blijft je ondanks alles trouw? 
 
Trouw, trouw, 
daden van trouw. 
Voor wie doe jij dat 
en wie doet dat voor jou? 
Trouw, trouw, 
daden van trouw. 
Voor wie doe jij dat 
en wie doet dat voor jou? 
 
Als er iemand voor je is, 
hoogverheven, hemelhoog… 
Als er iemand voor je is, 
mond tot mond en oog tot oog… 
Dan kunnen regens milder worden, 
trekt de mist wat sneller op, 
voelen hagelstenen zachter, 
lost, wie weet, een crisis op. 
 
Maar wie is dat voor jou? 
Wie maakt jouw leven goed? 
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Wie stelt een daad van trouw 
als er zo’n crisis in je woedt? 
 
Wie gaat er met je mee? 
Kiest onvoorwaard’lijk jou? 
Trotseert de hoogste zee, 
maar blijft je ondanks alles trouw? 
 
Trouw, trouw, 
daden van trouw. 
Voor wie doe jij dat 
en wie doet dat voor jou? 
Trouw, trouw, 
daden van trouw. 
Voor wie doe jij dat 
en wie doet dat voor jou? 
Trouw, trouw, 
daden van trouw. 
Voor wie doe jij dat 
en wie doet dat voor jou? 
Trouw, trouw, 
daden van trouw. 
Voor wie doe jij dat 
en wie doet dat voor jou? 
 
 
Allen gaan staan. Lenie en de kinderen brengen Jan naar de consistorie. 
Daarna komen ze terug en stellen zich op om iedereen de hand te 
drukken. Als zij vóór in de kerkzaal hebben plaatsgenomen, kan eerst 
de achterste rij op de verhoging bij hen langs gaan, daarna de 
tweede rij en zo verder naar voren toe. Alle anderen kunnen intussen 
gaan zitten. 
Wie wil kan hierna afscheid van Jan nemen in de consistorie. 
 
Heeft u vanavond de familie uw deelneming betuigd, voelt u zich dan 
vooral vrij om dat morgen niet opnieuw te doen. 
 
 
 
 
Voorganger: Ellie Boot 
Ouderling: Hannah Wicherink  
Orgel/piano: Rudi Coppoolse 
Koor van de musical ‘Ruth’ 
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