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Allen gaan staan wanneer Roel wordt binnengedragen. De organist 
speelt intussen “Pie Jesu” uit het requiem van Gabriel Fauré. Wanneer 
Roel bij de paaskaars een plek heeft gekregen, gaan allen weer zitten. 
 
Openingswoord 
 
Lichtceremonie 
 
Openingslied: “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 Annemiek Burema 
 
Muziek: “Perfect Day” (Lou Reed) 
 
Lezing uit de Psalmen: Psalm 24, 1-6 (Willibrordvertaling 1975)  
door Henny van de Brug 
 
Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt, 
de wereld en wie haar bevolken: 
want Hijzelf heeft haar op de zeeën gesteld, 
op de stromen heeft Hij haar gegrondvest. 
 
Wie mag dan bestijgen de berg van de Heer, 
wie mag staan in zijn heilig domein? 
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
die zijn ziel aan valsheid niet biedt, 
die zijn eed aflegt zonder arglist. 
Van de Heer draagt de zegen hij mee, 
ontvangt recht van de God die zijn heil is. 
Aldus het geslacht van wie vragen naar Hem, 
van wie zoeken uw aanschijn: zij, Jakob. 
 
Overdenking 
 
Lied: “Een mens te zijn op aarde” (t. Huub Oosterhuis, m. Tera de Marez 
Oyens; Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 807) 
 
Voorbeden  
 
Uitgeleide (allen gaan staan) 

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

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

Roel 
 

zal bij ons blijven in onze gedachten. 
 
Eeuwige God, die in de palm van uw hand 
al onze namen hebt geschreven, 
gedenk nu Roel 
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. 
 
Slotlied: “Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde” (t. Michel van der 
Plas, m. Wim ter Burg; Alles wordt nieuw I,30) 
 
Allen blijven staan terwijl Roel wordt uitgedragen. We luisteren intussen 
naar muziek: het thema uit de film ‘Intouchables’. 
 
De naaste familie zal als eerste de kerkzaal verlaten. U bent uitgenodigd 
mee te gaan naar begraafplaats ‘Rusthof’ in Amersfoort, waar we Roel 
zullen begraven. 



4 

 

Woorden bij het graf: 
 
Hier staan wij om afstand te doen van Roel. 
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 Roels 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: 
 
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 
 
Dankwoord door Jiske Burema 
 
Bij wijze van laatste groet kunt u langs het graf lopen en een schep zand 
op de kist laten vallen. De familie blijft als laatste bij het graf. 
 
U bent van harte uitgenodigd in de koffiekamer, waar u de familie kunt 
condoleren en waar we nog enige tijd samen kunnen zijn. 


