
 

Afscheidsdienst 
 
 
 

Wenceslaus Antonie Kleber 
 

- Ton - 
 
 

25 januari 1936  1 mei 2017 
 
 

9 mei 2017 
‘de Eshof’ 

Hoevelaken 
 

 
Allen gaan staan wanneer Ton wordt binnengebracht. We luisteren 
intussen naar de Sinfonia uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. 
Wanneer Ton een plek heeft gekregen bij de paaskaars, gaan allen 
weer zitten. 
 
Openingswoord en welkom 
 
De kaarsen rond Ton worden aangestoken 
 
Lied: “Wat de toekomst brengen moge”, 1 + 2 (t. Jacqueline van der 
Waals, m. John Zundel; Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 
913) 
 
Lezing: Efeziërs 5,21 en Hebreeën 11,1 
 
Lied: “O eeuw’ge Vader, sterk in macht”, 1 + 2 (t. William Whiting, 
vert. Johannes Riemens en Willem Barnard, m. John Bacchus Dykes; 
Liedboek voor de kerken 467) 



2 

 

 
Overweging 
 
Lied: “O eeuw’ge Vader, sterk in macht”, 3 + 4 
 
Gebed 
 
Dankwoord door Mieke 
 
Uitgeleide (allen gaan staan) 

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

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

Ton 
 

zal bij ons blijven in onze gedachten. 
 
Eeuwige God, die in de palm van uw hand 
al onze namen hebt geschreven, 
gedenk nu Ton 
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. J.W. Schulte Nordholt, m. G.F. Händel; 
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 634) 
 
We blijven staan terwijl Ton wordt uitgedragen. Intussen luisteren we 
naar “Time to say goodbye” – Andrea Bocelli en Sarah Brightman. 
Ieder kan haar of zijn jas gaan halen; we begeleiden Ton naar de 
begraafplaats, waar het afscheid wordt besloten. 
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Woorden bij het graf: 
Hier staan wij om afstand te doen van Ton. 
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; 
prent diep in ons het beeld van deze mens, 
geef ons zijn naam mee, Ton, 
voor ons verdere leven. 
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. 
 
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 
 
Bij wijze van laatste groet kunnen allen langs het graf lopen. U bent 
uitgenodigd mee terug te gaan naar ‘de Eshof’, waar we nog enige tijd 
samen kunnen zijn en de familie kunnen condoleren. 
 
De naaste familie blijft als laatste bij het graf. 
 
 
 



4 

 

Voorganger ds Ellie Boot 
Ouderling Lenie van der Laan 
Organist Theo te Brake 


