
Liturgie 
van de dankdienst 
voor het leven van 

 

Liefke van de Rovaart-Bakker 
- Lies - 

 
15 november 1939                                           16 december 2015 

 

 
 

woensdag 23 december, 14.00 uur 
‘de Eshof’, De Veenslag 16, Hoevelaken 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
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Muziek: Ouverture uit het ‘requiem’ van W. A. Mozart 
Allen gaan staan wanneer Lies wordt binnengebracht. Wanneer ze een plaats 
heeft gekregen bij de paaskaars kunt u weer gaan zitten. 
 
Groet en bemoediging 
 
Aansteken van de kaarsen om Lies heen door de kleinkinderen 
 
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) 
 
Woorden van herinnering door Jan; Karin en Arjan 
 
Muziek: “Alleen” – Marco Borsato 
De maan verschijnt en jij komt op bezoek 
in mijn herinnering 
Je zwijgt en lacht, 
verzacht de pijn voor even 
Totdat ik weer ontwaak 
Met niets 
Alleen 
 
De tijd heeft spijt dat hij zich heeft vergist 
Zelfs de wind huilt van pijn, heeft jou gemist 
 
De maan verdwijnt 
Laat mij met lege handen 
De nacht 
Ze neemt je mee 
En laat mij 
Alleen 
 
Woorden van herinnering door Hetty (zus van Lies) 
 
Lied: “Wat de toekomst brengen moge” (t. Jacqueline van der Waals, m. John 
Zundel; Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 913) 
 
Schriftlezing: delen uit Psalm 56  



(vertaling: Nederlands Bijbelgenootschap 1951) 
 

4 Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; 
5 op God, wiens woord ik prijs. 
Op God vertrouw ik, ik vrees niet; 
wat zou vlees mij aandoen? 
 

9 Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, 
doe mijn tranen in uw kruik; 
zijn zij niet in uw boek? 
10 Dan zullen mijn vijanden terugwijken ten dage dat ik roep; 
dit weet ik: dat God met mij is. 
11 Op God, wiens woord ik prijs, 
op de Here, wiens woord ik prijs, 
12 op God vertrouw ik, ik vrees niet; 
wat zou een mens mij aandoen? 
13 Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, 
lofoffers zal ik U betalen, 
14 want Gij hebt mijn leven gered van de dood; 
immers ook mijn voet van aanstoot, 
zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen 
in het licht des levens. 
 
Overdenking  
 
Muziek: “Circle of Life” – Elton John 
From the day we arrive on the planet 
And blinking, step into the sun 
There's more to be seen than can ever be seen 
More to do than can ever be done 
 
Some say eat or be eaten 
Some say live and let live 
But all are agreed as they join the stampede 
You should never take more than you give 
 
In the circle of life 
It's the wheel of fortune 



It's the leap of faith 
It's the band of hope 
Till we find our place 
On the path unwinding 
In the circle, the circle of life 
 
Some of us fall by the wayside 
And some of us soar to the stars 
And some of us sail through our troubles 
And some have to live with the scars 
 
There's far too much to take in here 
More to find than can ever be found 
But the sun rolling high through the sapphire sky 
Keeps great and small on the endless round 
 
In the circle of life 
It's the wheel of fortune 
It's the leap of faith 
It's the band of hope 
Till we find our place 
On the path unwinding 
In the circle, the circle of life 
 
It's the wheel of fortune … 
 
On the path unwinding 
In the circle, the circle of life 
 
Gebeden 
 
allen gaan staan 
 
Uitgeleide 
In dit ogenblik nemen wij in onze gedachten afscheid van deze geliefde 
vrouw 

Liefke van de Rovaart-Bakker. 
 



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

Lies 
zal bij ons blijven in onze gedachten. 
 
Eeuwige God, die in de palm van uw hand 
al onze namen hebt geschreven, 
gedenk nu Lies 
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: “U zij de glorie” (t. Henk Jongerius, m. George Frideric Handel; Liedboek, 
zingen en bidden in huis en kerk, 634) 
 
Onder het naspel van dit lied wordt Lies 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 Liefke van de Rovaart-Bakker 
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  
 
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 elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. 

 


