
 
 

 

    Liturgie  

 

 

   voor de afscheidsdienst 

 

 

     voorafgaand aan de begrafenis  

 

  van 

 

 

               Annie Butter-de Pee 
   

     25 april 1935                                                14 november 2022 

 

 

 

 

    op vrijdag 18 november 2022 

 

    om 11.45 uur 

 

    in kerkelijk centrum De Rank  

 

    te Krimpen aan den IJssel 

 

        

 

 

 

 

 

    Voorganger: ds. M.D. van der Giessen 

 

    Ouderling van dienst: Dirk Buijs 

 

    Organist: Gerrit van der Werf 

 

 



 

Orgelspel 

 

 Bij het indragen klinkt: ‘Bist du bei mir’ 

 

 Na het indragen worden beelden vanuit het leven getoond 

 

Verwelkoming 

 

Lied: NLB 247 vers 1 en 2 

 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

Alles vervalt in ’t wisselend getij, 

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: NLB 247 vers 3, 4 en 5 

 

U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

 

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 

licht in het duister, wijs de weg omhoog. 

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 

Gebed 

 

Woorden vanuit de familie door zoon Dick  

 



Orgelspel: opnieuw worden beelden vanuit het leven getoond 

 

Bijbellezing: Psalm 103 

 

1
 Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 

2
 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. 

3
 Hij 

vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, 
4
 Hij redt uw leven van 

het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, 
5
 Hij overlaadt u met 

schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
6
 De HEER 

doet wat rechtvaardig is, Hij verschaft recht aan de verdrukten. 
7
 Hij 

maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn daden. 

8
 Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 

9
 Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.  

10
 Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze 

schuld. 
11

 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw 

over wie Hem vrezen. 
12

 Zo ver als het oosten is van het westen, 

zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 
13

 Zoals een vader zich 

ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de HEER over wie Hem 

vrezen. 
14

 Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij 

uit stof zijn gevormd. 
15

 De mens zijn dagen zijn als het gras, hij is als een 

bloem die bloeit op het veld 
16

 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 

de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
17

 Maar de HEER is trouw aan 

wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de 

kinderen en kleinkinderen 
18

 van wie zich houdt aan zijn verbond 

en naar zijn geboden leeft. 
19

 De HEER heeft in de hemel zijn troon 

gevestigd, als koning heerst Hij over alles. 
20

 Prijs de HEER, u die zijn 

boden bent, sterke helden die doen wat Hij zegt, gehoorzaam aan het 

woord dat Hij spreekt. 
21

 Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die 

doen wat Hem behaagt. 
22

 Prijs de HEER, u die zijn schepselen bent, 

prijs Hem, overal in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel. 
 

Lied: ELB 7b vers 1 tot en met 5 

 

1. Mijn herder is de HERE God, 

in Hem is al mijn lust;  

in groene weiden voert Hij mij 

aan wateren der rust.  

 

2. De Heer verkwikt mijn matte ziel,  

Hij doet mijn voeten gaan  

in 't spoor van zijn gerechtigheid 

terwille van zijn Naam.  

 

3. En ga 'k door 't diepe doodsravijn, 

geen vrees verbijstert mij: 

Uw stok en staf zijn mij tot troost, 

Gijzelf zijt mij nabij.  

 

4. Voor 't oog van wie mijn hater is, 

hebt Gij mijn dis gespreid, 

met olie wordt mijn hoofd gezalfd, 

mijn beker is bereid. 

  

5. Genade en goedheid volgen mij 

mijn ganse levensdag,  

totdat ik eens in 's HEREN huis 

voor eeuwig wonen mag. 



 

Overdenking 

 

‘Uw genade is mij genoeg’  

 

Lied: NLB 754 vers 1 

 

Liefde Gods die elk beminnen 

hemelhoog te boven gaat, 

kom in onze harten binnen 

met uw milde overdaad. 

Jezus, één en al ontferming, 

daal vanuit de hoge neer 

met uw heerlijke bescherming 

in ons bevend hart, o Heer. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Lied: Psalm 68 vers 10  

 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid. 

Wie zou die hoogste Majesteit 

dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil. 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil. 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

zelfs bij het naad'ren van den dood, 

volkomen uitkomst geven. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

 Bij het uitdragen klinkt: ‘Ik heb gehoord van een stad boven de wolken’ 

 

Bij het uitdragen van Annie Butter-de Pee sluiten Piet en zijn gezin als eerste aan. 

Daarna zullen op aangeven van de uitvaartleider de kleinkinderen en genodigden voor 

de volgauto’s de kerkzaal verlaten, daarna kunnen de overige belangstellenden de 

kerkzaal verlaten om alvast voor uit te gaan naar begraafplaats Waalhoven,  

Tiendweg 47 te Krimpen aan den IJssel. 


