
 
 
 
 
 
 

Liturgie van de dienst 

 

van dank en afscheid 

 

bij het levenseinde van 

 

 

 

 

 

Jannis Salomon Duijnhouwer 

- Jan - 
 

23 september 1943   23 juni 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 juni 2015 

 

‘De Eshof’, Hoevelaken 

 



2 

 

Muziek 
 
Allen gaan staan. We zingen: “Van God is de aarde” 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Verzameld Liedboek p.48-51) 
eerste keer cantorij, herhaling allen 
 
allen gaan zitten 
 
Openingswoord 
 
Aansteken van de kaarsen door de kleinkinderen; intussen luisteren we 
naar het lied “Slaap zacht” van Ageeth de Haan. 
Anoma en Jasper lezen enkele citaten van de kleinkinderen voor. 
 
Woorden van herinnering door Frans-Willem, Jasper en Jochem 
Duijnhouwer 
 
Lied: “Welkom” (t. Margryt Poortstra, m. Tom Löwenthal; Nieuw 
LiedFonds) vers 1 cantorij, vers 2 allen 
 
Woorden van herinnering door Maartje van Beek-Duijnhouwer 
(schoondochter van Jan) en Heleen van der Linde-Duijnhouwer (zus van 
Jan) 
 
Lied: “Lied aan het licht” (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; 
Liedboek 601) vers 1 en 3 allen, vers 2 cantorij 
 
Woorden van herinnering door Henk Schipper; door Rob Ruijtenberg 
(voorzitter Pro 21) 
 
Evangelielezing: Matteüs 5,1-12 (vertaling: Bijbel in Gewone Taal) 
door Annet Rijser-Duijnhouwer 
 
51Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij 
zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. 2Jezus begon zijn leerlingen 
uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: 
3‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. 
Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 
4Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen 
troosten. 
5Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal 
God de aarde geven. 
6Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het 
allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. 
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7Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God 
zal goed zijn voor hen. 
8Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God 
zien. 
9Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden. 
10Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. 
Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 
11Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat 
je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je 
gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. 12Als dat 
gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote 
beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht 
behandeld als jullie nu.’ 
 
Lied: “Die de aarde boetseerde” (t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; 

Verzameld Liedboek pp.696-697) (naar Jes. 45,14) 

vers 1 en 2 cantorij, vers 3 allen 
 
Overdenking 
 
Lied: “Voor kleine mensen is hij bereikbaar” (t. Huub Oosterhuis, m. 
Tom Löwenthal; Liedboek 72a) Allen zingen steeds het refrein. 
 
Gebeden, steeds besloten met: 
… gebedsstilte … 
vg Zo bidden wij: 
allen (t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
De cantorij besluit de gebeden met het lied: “Vogel” 
(t. Margryt Poortstra, m. Harry Takken) 
 
Dankwoord door Frans-Willem Duijnhouwer 
 
Uitgeleide (allen gaan staan) 

 
In dit ogenblik nemen wij in onze gedachten afscheid van deze geliefde 
mens 

Jannis Salomon Duijnhouwer. 
 
Met eerbied gedenken wij wat hij voor ons heeft betekend. 
Zijn lichaam dragen wij uit; de naam waarmee hij werd genoemd, 
 

Jan 
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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: “Dat je de weg mag gaan” (t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) 
eerste keer cantorij, herhaling allen 
 
We blijven staan terwijl Jan wordt uitgedragen. Intussen speelt Magda 
Lesiak “River flows in you” van Yiruma. 
Ieder kan haar of zijn jas gaan halen; we begeleiden Jan lopend naar de 
begraafplaats, waar het afscheid wordt besloten. 
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Woorden bij het graf: 
 
Nu het leven van Jannis Salomon Duijnhouwer 
ten einde is gegaan 
vertrouwen wij hem toe aan God onze Vader, 
bij wie de bron van leven is en de gedachtenis der namen. 
Zijn 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) 
 
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 
 
Hierna kunt u bij wijze van laatste groet langs het graf lopen. De naaste 
familie blijft als laatste bij het graf achter. 
U bent van harte uitgenodigd terug te gaan naar de Eshof, waar 
gelegenheid is nog enige tijd samen te zijn. Ook kunt u daar de familie 
condoleren, voor zover u dat nog niet hebt gedaan. 
 
 
 
Voorganger: Ellie Boot 
Ouderling: Hannah Wicherink  
Orgel/piano: Rudi Coppoolse en Annahes Boezeman 
Cantorij van de Eshofgemeente 


