
 

Dankdienst 

 

voor het leven van 
 

 
 

 

Johan van de Veen 
 

- Joop - 
 

22 januari 1934 14 juni 2016 



Allen gaan staan wanneer Joop wordt binnengedragen. De organist 
speelt intussen “Pie Jesu” uit het requiem van Gabriel Fauré. Wanneer 
Joop bij de paaskaars een plek heeft gekregen, gaan allen weer zitten. 
 
Openingswoord 

 
Lichtceremonie 
 
Openingslied: “Een naam is onze hope” 
(t. naar S.J. Stone, m. S.S. Wesley; Op Toonhoogte 294) 
 
Woord van gedachtenis – door Johan en Wim 
 
Muziek: “Breng me naar het water” (Marco Borsato) 
 
Woord van gedachtenis – door Hans van Laar 
Herinneringen aan (o)pa – door de kinderen en kleinkinderen 
 
Beelden van Joop 
 

Lied: “De Heer is mijn herder” (t. J.J.L. ten Kate, m. J.G. Bastiaans; 
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 23b) 
 
Lezing uit de Schrift: Prediker 4,9-12 en Matteüs 7,12 en 24-27 
 

Overdenking 
 
Lied: “Blijf bij mij Heer, wanneer het duister daalt” (berijming 1938) 
 
Voorbeden  

 
Uitgeleide (allen gaan staan) 

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

mens 
Johan van de Veen. 

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

Joop 
 

zal bij ons blijven in onze gedachten. 
 



Eeuwige God, die in de palm van uw hand 
al onze namen hebt geschreven, 
gedenk nu Joop 
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: “Abba, Vader” (t. en m. David Bilbrough, vert. onbekend; 
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 886) 
 
Allen blijven staan terwijl Joop wordt uitgedragen. We luisteren 
intussen naar orgelmuziek: “Wat de toekomst brengen moge, mij 
geleidt des Heren hand”. 
 

De naaste familie zal als eerste de kerkzaal verlaten. U bent 
uitgenodigd mee te gaan naar de begraafplaats, waar we Joop naar zijn 
laatste rustplaats zullen brengen. 



Woorden bij het graf: 
 
Hier staan wij om afstand te doen van Joop. 
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 Joops 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 
 
Bij wijze van laatste groet kunt u langs het graf lopen. De familie blijft 
als laatste bij het graf. 
 
U bent van harte uitgenodigd mee terug te gaan naar De Eshof, waar u 
de familie kunt condoleren en waar we nog enige tijd samen kunnen 
zijn. 
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