
Willy Jenny Treep
- Wil  -

Almelo, 1 november 1946                                    Zwolle, 2 juli 2022

Liturgie
bij de dankdienst voor het leven van



Zwolle, vrijdag 8 juli 2022
Adventskerk / Begraafplaats Bergklooster

Voorgangers : ds. Ale Pietersma 
  ds. Nelleke Eygenraam
Ouderling : Bert Letwory
Organist : Piet Cnossen
Cantorij : Leden van de Adventskerkcantorij o.l.v. Johannes Dijkstra
Midwinterhoorn : Gerrit Hasewinkel



Orgelspel : ............. van F. Mendelsohn Bartholdy 

Wil Treep wordt de kerk binnengedragen
We gaan staan

Bemoediging 

 v : Onze hulp in de naam van de Levende God
 a : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Openingswoorden

Aansteken van kaarsen met licht van de Paaskaars 

Zingen : Lied 598 ‘Als alles duister is’ 
  (door cantorij en daarna door allen) 

Gebed

Denkend aan Wil, door	tantezeggers	Marijn	en	Ma�	hijs



Zingen : Lied 657 ‘Zolang wij ademhalen’  
  (1 en 3 allen, 2 cantorij)

 2 Al is mijn stem gebroken,
  mijn adem zonder kracht,
  het lied op and’re lippen
  draagt mij dan door de nacht.
  Door ademnood bevangen
	 	 of	in	verdriet	verstild:
  het lied van Uw verlangen
	 	 heeft	mij	aan	’t	licht	getild.



 3 Het donker kan verbleken
  door psalmen in de nacht.
  De muren kunnen vallen:
  zing dan uit alle macht!
  God, laat het nooit ontbreken
  aan hemelhoog gezang,
  waarvan de wijs ons tekent
  dit lieve leven lang.

Schriftlezing	 : Psalm 23  
  (in een weergave van Ydo Versteeg)

  Een lofzang van David

  De Eeuwige is mijn herder
  ik zal geen gebrek lijden
  Hij doet mij liggen in weiden van vers, jong gras.
  Langs tot rust uitnodigend water leidt Hij mij.
  Mijn diepste ziel brengt hij tot rust:
  Hij leidt mij op het rechte spoor, om zijns naams wil.
  Zelfs als ik ga door een dal van doodsgevaren
  zal ik geen onheil vrezen, omdat U bij mij bent.
  Uw stok en uw steun,  
  zij zijn het die mij nieuwe moed geven,
  U dekt een tafel voor mij in het bijzijn van mijn belagers, 
  Ú zalft mijn hoofd met olie
  Mijn beker stroomt over,
  jazeker, geluk en liefde zullen mij al de dagen van mijn  
  leven volgen, en ik zal wonen in het huis van de Eeuwige
  tot in lengte van dagen.



Zingen : Lied 650 : 1 en 2 ‘De aarde is vervuld’ 

 2 Gods goedheid is te groot
  voor het geluk alleen,
  zij gaat in alle nood
  door heel het leven heen.

Overdenking

Zingen : Lied 568A ‘Ubi caritas’  
  eerste paar keer cantorij, herhaling door allen

  Ubi caritas et amor,  
  Deus ibi est.

 vertaling : Waar liefde is en vriendschap,  
  daar is God.



Dankgebed en voorbede 

Zingen : Lied 351 ‘In U zijn wij begrepen’  
  (1 en 3 door cantorij, 2 allen)



 2 Wij zijn in U begraven,
  wij staan met U rechtop.
  Wij zijn niet langer slaven,
  maar kinderen van God.
  Een wereld zijn wij oud,
  maar nieuw als deze morgen,
  geboren ongeborgen,
  verloren tot behoud.

 3 De dood van één voor allen
	 	 werd	vruchtbaar	in	de	tijd,
  het zaaizaad is gevallen,
  het loopt op oogsten uit.
  De zondvloed is voorbij,
  ziedaar de nieuwe oever,
  een duif koert in het lover,
  dit is de overzij.

Een	zegen	over	het	leven	van	Wil	

Uitgeleide



Muziek	 :	 In	paradisum	-	M.	Duruflé 
  (uit het Requiem)

Tijdens muziek wordt het lichaam van Wil naar buiten gedragen  
en de steen met haar naam in de gedachteniswand gelegd. 

  In paradisum deducant te angeli; 
  in tuo adventu suscipiant te martyres 
  et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 
  Chorus angelorum te suscipiat 
  et cum Lazaro, quondam pauper, 
  aeternam habeas requiem. 
  

 vertaling : Mogen de engelen jou geleiden naar het paradijs; 
  mogen de martelaren je bij jouw komst ontvangen 
  en je binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. 
  Moge het koor van de engelen je ontvangen, 
  en moge je met Lazarus, eveneens een arme, 
  de eeuwige rust hebben. 

We begeleiden Wil naar begraafplaats Bergklooster, 
Bergkloosterweg te Zwolle.



Op de Begraafplaats Bergklooster

Geloofswoorden  

  Ik geloof in God 
  die liefde is
	 	 en	die	de	aarde	heeft	toevertrouwd
  aan alle mensen.

  Ik geloof in Jezus Christus
  die gekomen is
  om ons heel te maken
  en ons te bevrijden
  van alle onderdrukking.

  Ik geloof in de Geest van God
  die werkt in en door allen
  die zich toekeren naar de waarheid.
  
  Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
  die geroepen is tot dienst aan alle mensen.

	 	 Ik	geloof	in	de	belofte	van	God
	 	 dat	Hij	uiteindelijk	zal	vernietigen
  de macht van de zonde in ons allen
  en dat Hij op zal richten
	 	 het	rijk	van	gerechtigheid	en	vrede
  voor de hele mensheid.
  Amen.

Graflegging		

De	Midwinterhoorn	klinkt	...



Gezamenlijk	bidden	we	het	Onze	Vader	

  Onze Vader die in de hemelen zijt,
  uw naam worde geheiligd,
  uw koninkrijk kome, uw wil geschiede 
  gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Geef ons heden ons dagelijks brood
  en vergeef ons onze schulden
  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
  en leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van de boze.
  Want van U is het Koninkrijk
  en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
  Amen.

Om verder te gaan (woorden van Wil)

	 	 Je	moet	altijd	weer	verder
	 	 dat	geeft	ook	niet
	 	 als	je	tijdens	je	reis
  maar iemand aangekeken hebt.  

	 	 Je	moet	altijd	weer	verder
  dat hoort erbij
  het is ook niet erg
	 	 als	je	tijdens	je	reis	
  maar naar iemand hebt geluisterd.

	 	 Je	moet	altijd	weer	verder.
	 	 Geeft	niet
	 	 als	je	tijdens	je	reis
  iemand die eenzaam was maar hebt aangeraakt
  en beter gemaakt.  

	 	 Je	moet	altijd	weer	verder.
  Geen probleem
	 	 als	je	tijdens	je	reis
  in zomaar een ander mens
  een vonkje van God hebt gezien.

Zegen



... dan begint het lichte zingen
dan begint het licht te zingen ...


