
 
 
 
 
 
 

Dankdienst 

 

voor het leven van 

 

 

 

 

Gerrit de Gans 
 

- Gert - 
 

29 januari 1950 30 augustus 2015 

 

 

 

 

 

 

5 september 2015 

 

‘De Eshof’, Hoevelaken 

 

 

 
Voorganger: Ellie Boot 
Ouderling: Hannah Wicherink 
Orgel/piano: Hein Hof 



2 

 

Muziek 
 
Allen gaan staan wanneer Gert wordt binnengedragen. Wanneer Gert bij 
de paaskaars een plek heeft gekregen, gaan allen weer zitten. 
 
Openingswoord 
 
Openingslied: “God in den hoog’ alleen zij eer” (t. Nikolaus Decius, vert. 
Dirk Christiaan Meyer jr/Jan Wit, m. Leipzig 1539; Liedboek, zingen en 
bidden in huis en kerk, 302) 
 
Gebed om ontferming 
 
Lofzang: “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 601) 
 
Woorden van herinnering door Judith Grootscholten en door Elisabeth 
Jens namens Jan de Gans 
 
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) 
 
Lezing uit de Psalmen: Psalm 23 (Nieuwe BijbelVertaling) 
 
Lezing uit de Torah: Numeri 14,1-8 (Nieuwe BijbelVertaling) 
 
Lied: “Ongeziene vreemde verten”  
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; Zingend Geloven 6,49) 
 
Overdenking 
 
Lied: “Hij die gesproken heeft een woord dat gaat” (t. Huub Oosterhuis, 
m. Bernhard Huijbers; Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 362) 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
vg Ik-Ben-Met-Jou is God over de goden, 
Schepper van hemel en aarde, 
die ons de aarde heeft toevertrouwd; 
Vader van zijn volk onderweg, 
Moeder van alle leven. 
allen Dat geloof ik. 
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vg Zijn vrederijk is aanwezig 
in de verhalen van Israël, 
in het leven van Jezus van Nazareth, 
in zijn volgelingen de eeuwen door. 
Ook ons roept Hij in die pelgrimsstoet. 
allen Dat geloof ik. 
 
vg Zijn Geest is het die levend maakt, 
die ons leidt in de waarheid, 
ons lokt met het visioen 
van een menselijke wereld, 
waar gerechtigheid wordt gedaan. 
allen Dat geloof ik. 
 
Allen gaan zitten. 
 
Lied: “Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt” (t. Henry Francis Lyte, 
vert. Willem Barnard, Ad den Besten, Willem Johan van der Molen, m. 
William Henry Monk; Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 247) 
 
Gebeden (met Jaap van Gent) 
 
Dankwoord 
 
Uitgeleide (allen gaan staan) 

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

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

Gert 
 

zal bij ons blijven in onze gedachten. 
 
Eeuwige God, die in de palm van uw hand 
al onze namen hebt geschreven, 
gedenk nu Gert 
en blijf dit mensenleven trouw. 
Gij zelf brengt alles aan het licht, 
zult voltooien wat onaf was en ontbrak 
en helen wat gebroken was. 
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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. 
 
Slotlied: “Het lied van de opstanding” (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine 
Oomen; Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 608) 
 
Zegen 
 
We blijven staan terwijl Gert wordt uitgedragen. 
De naaste familie zal als eerste de kerkzaal verlaten. Gert zal in besloten 
kring worden begraven op begraafplaats ‘Rusthof’ in Amersfoort. 
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Woorden bij het graf: 
 
Hier staan wij om afstand te doen van Gert. 
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 
en verzamel Gerts naam 
bij de namen van uw getrouwen. 
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. 
En één met hem bidden ook wij nu, 
terwijl we Gerts lichaam toevertrouwen aan de aarde: 
 
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. 
 
Zegenbede 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Woorden van Gertjan de Gans voor Gert 
 
Lieve Papa, 
 
Toen de uitvaartondernemer mij vroeg of ik wat over jou wilde schrijven 
had ik geen enkele twijfel. Ook al praatte jij niet graag over jezelf. Deze 
dienst is speciaal voor jou. Ik ga mijn best doen om het zo goed 
mogelijk onder woorden te brengen maar zo goed als jij dat kon zal het 
mij niet lukken. Veel mensen die vandaag aanwezig zijn hebben de 
woorden  gehoord die jij hebt gesproken tegen Laura en mij op onze 
bruiloft. Nee je was geen prater, verre van. Praten over emoties vond je 
maar lastig. Maar jouw speech tijdens onze bruiloft was zo eerlijk, mooi 
en vertederend. Voor mij persoonlijk het hoogtepunt van de dag.  
 
Je hebt het niet makkelijk gehad. Kanker op vroege leeftijd, de dood van 
Hester en de scheiding. Ingrijpende gebeurtenissen die een grote impact 
op jouw leven hebben gehad. Maar wat hebben we ook mooie, 
waardevolle en vrolijke momenten meegemaakt. Met de familie 
Stomphorst op de bank het WK voetbal kijken terwijl we de bonen van 
het eigen land aan het doppen waren. Of de vakanties samen met mama 
en speelkameraadje Tjeerd. Dan gingen we met zijn vieren kamperen en 
deed Tjeerd alsof hij een grasmaaier was en het gras ging maaien, 
inclusief grasmaaier geluid. Die anekdote vertelde jij nog regelmatig.  
 
In de natuur was jij echt in je element. Nergens was je gelukkiger dan 
wanneer je ging vogelen, lekker met Dick en Jaap naar de 
Oostvaardersplassen. Die passie deelde je al met hen op jonge leeftijd 
en dat is nooit meer weggegaan. Vrienden voor het leven. Prachtig om 
te zien hoe je daar van kon genieten. Als we samen buiten waren en er 
vloog een vogel over dan wist jij wat voor vogel het was. Ik had die 
ambitie niet en dat vond jij wel eens jammer. Gelukkig was Ivo de 
laatste jaren in jouw leven, aan wie jij jouw passie voor het vogelen wel 
kon overbrengen.  
 
Één vakantie staat me nog heel helder voor de geest. De vakantie met 
jou en Jan & Elisabeth aan de Drome in Frankrijk. Ik was een jaar of 
16/17 volgens mij. Om de beurt kookten we voor elkaar, jij met 
Elisabeth en ik met Jan. Na een valse start van Jan en mij (iets met 
smerige Ravioli uit blik), hebben we dat in het verdere verloop van de 
vakantie ruimschoots goed gemaakt. In die vakantie is ook onze liefde 
voor Clairette de Die ontstaan, inmiddels een gevleugeld begrip in de 
familie. Voor wie Clairette de Die niet kent en dat zullen er velen van 
jullie zijn denk ik: Clairette de Die is een mousserende witte wijn die 
eigenlijk te zoet is om echt lekker te zijn. Maar toch werd dat direct ons 
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familie drankje.  Toen ik laatst bij jou was vroeg je wat ik de rest van 
die zaterdag ging doen. Ik zei dat Laura en ik nog niet veel plannen 
hadden. Toen gaf jij mij het advies: ‘Jongen, koop een lekker flesje 
Clairette de Die, ga lekker in jullie achtertuin zitten en drink die lekker 
op met zijn tweeën en vier het leven.” 
 
Pap, als ik aan jou denk overheerst trots. Trots dat jij mijn vader was en 
bent. Je bent de meest zorgzame man die ik ken. En wat er ook was, 
altijd stond je voor mij klaar. Als ik weer eens ergens gestrand was ’s 
avonds laat op een station en niet meer naar huis kon komen, dan 
kwam je me ophalen. Of als mijn fiets weer eens gejat was in de stad 
dan hielp je me met een nieuwe fiets. Ook met m’n studie stond je altijd 
voor me klaar. Je spoorde me zelfs aan om nog een studie te gaan doen. 
“Twee studies kan helemaal geen kwaad jongen, dat heeft Jan ook 
gedaan.” Zei je dan. Die woorden heb ik goed in mijn oren geknoopt 
met tien jaar studie als resultaat (en twee diploma’s, dat dan weer wel).  
 
Vandaag sta ik hier in mijn trouwpak. Niet zo lang geleden zat ik aan 
jouw bed in het huis van Jan en Elisabeth. Jij wilde er altijd piekfijn uit 
zien op belangrijke momenten. Schoenen netjes gepoetst, 
gladgeschoren hoofd en nette kleding aan. Als zoon van een 
kledingwinkeleigenaar kan dat ook niet anders. Dat verwachtte je ook 
van mij. Daarin verschilden wij wel eens van mening, met name over 
het feit of mijn schoenen wel goed genoeg gepoetst waren en of ik me 
niet wat beter had kunnen scheren. Misschien had je gelijk, maar 
misschien is het ook wel het verschil tussen jouw en mijn generatie. 
Maar jij kon het niet laten om, zelfs nu ik volwassen ben, tegen mij te 
zeggen dat ik er wel goed uit moest zien. Zo ook die dag een paar 
weken geleden toen ik aan jou bed zat. “Zorg je er wel voor dat je er 
netjes uit ziet straks”, zei jij,  doelend op vandaag. Ik reageerde zoals ik 
altijd reageerde: “Ja tuurlijk pap, wat denk jij nou?!” Maar ik vroeg je 
wat ik dan aan zou moeten volgens jou. Jij zei, een mooi net pak en 
nette gepoetste schoenen. Ik vroeg je daarna wat voor pak je dan mooi 
vindt. Toen zei je, dat pak wat je op jullie trouwerij aan had, dat vond ik 
wel heel mooi. Ik heb je toen beloofd dat ik dit pak aan zou doen. Als 
laatste eerbetoon aan jou, mijn papa.  
 
Je hebt nu eindelijk rust en hoeft geen stress meer te hebben over hoe 
oneerlijk de wereld soms (vaak) is. Je gaat nu naar de plek waar jij zo 
graag was. Dichtbij onze lieve Hester. Pap, ik hou van jou.  
 
Liefs van je zoon 


