
Orde van dienst 

 

bij het afscheid van  

 

Bertha van Buiten – Winters 

 

geboren: 15 juni 1943  overleden: 6 april 2021  

 

 

op dinsdag 13 april 

om 13.00 uur in Nieuw Perspectief 

te Hurdegaryp 

 

 

Muziek bij binnenkomst van de familie: Air – J.S. Bach.  

 

Woorden op de drempel 

 

Bemoediging 

 

De kleinkinderen ontsteken ieder een kaars voor oma en leggen een steen bij oma neer 

Onderwijl klinkt muziek: De Steen – Paul de Leeuw 

 

Gebed 

 

Voetstappen in het zand – voorgelezen door de kleinkinderen 

 

Ik droomde eens en zie 

ik liep aan 't strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, 

want ook de Heer liep aan mijn zij. 

 

We liepen samen het leven door, 

en lieten in het zand, 

een spoor van stappen; twee aan twee, 

de Heer liep aan mijn hand. 

 

Ik stopte en keek achter mij, 

en zag mijn levensloop, 

in tijden van geluk en vreugde, 

van diepe smart en hoop. 

 

Maar als ik het spoor goed bekeek, 

zag ik langs heel de baan, 

daar waar het juist het moeilijkst was, 

maar één paar stappen staan. 

 

Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 

Juist toen ik U nodig had, 

juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 



op het zwaarste deel van mijn pad..." 

 

De Heer keek toen vol liefde mij aan, 

en antwoordde op mijn vragen; 

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 

toen heb ik jou gedragen..." 

 

Herinneringen aan mama  -  Regina en Henriette 

 

Muziek: Zo stil - Simone Kleinsma  

 

Gedicht voorgedragen door Thijs 

 

Herinneringen aan oma – Vera en Sara 

 

Peter vertelt uit zijn hart 

 

Muziek: Door de wind – Miss Montreal  

 

Woorden uit en rond de Bijbel – Psalm 119: 105 

 

 Uw woord is een lamp voor mijn voet, 

 een licht op mijn pad.  

  

Muziek: Lied 601 - Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 

Gebeden 

 

Uitgeleide en zegen  

 

Tijdens het uitdragen klinkt: Pelgrimsgebed – Amanda Strydom 

 

Vader God U ken my naam 

My binnegoed en buitestaan (1,2) 

My grootpraat en my klein verdriet 

My vashou aan als (3) wat verskiet (4). 

 

U ken my vrese en my hoop 

Die pad wat ek so kaalvoet loop 

Die pad het U lankal berei 

U maak die pad gelyk vir my. 

 

Alle pelgrims keer weer huistoe 

Elke swerwer kom weer tuis 

Ek verdwaal steeds op U grootpad (5) 

Soekend na U boardinghuis (6). 

 

 

Moeder God U ken my waan 

My ego en my regopstaan (7) 



Die drake waarteen ek bly veg 

U wys my altyd weer die weg. 

 

U het my met U lig geseën (8) 

Die lig strooi ek op iedereen 

Net U weet hoe my toekoms lyk 

Ek het (9) niks, U maak my ryk. 

 

Alle pelgrims keer weer huistoe 

Elke swerwer kom weer tuis 

Ek verdwaal steeds op U grootpad 

Soekend na U boardinghuis. 

 
(1) binnegoed en buitestaan: van binnen en van buiten, (2) buitestaan: als toeschouwer, (3) als: alles, (4) verskiet: 

vergaat, (5) grootpad: doorgaande weg, (6) boardinghuis: herberg, (7) regopstaan: ‘met rechte rug’, (8) seën: 

zegenen, (9) hê: hebben 

 

 

 

 

Op de begraafplaats rond de Hofkerk geven we  

het lichaam van Bertha van Buiten -Winters uit handen.  

We leggen haar lichaam neer in de schoot van de aarde,  

in de vertrouwde handen van God.  

 

 


