Liturgie
Voor de rouwdienst voorafgaand
aan de begrafenis van

Jo Bosschaart-Mulder
* 4 april 1924
† 2 maart 2021

op maandag 8 maart 2021
in het uitvaartcentrum
De Bevelanden te Goes
om 14.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats
op de algemene begraafplaats te Goes.

Voorganger: ds. G.P. van Nieuw Amerongen
Ouderling: A. Fierloos
Organist: Martijn Gijssel

 Inleidend orgelspel
 Aankondigingen
 In Memoriam door Henco
 Enkele woorden door Nico en voorlezen Psalm 121 in het
Indonesisch

 Luisteren naar orgelspel: Psalm 121 vers 1

8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der
eeuwigheid.

 Meditatie over Spreuken 14 vers 23
In allen smartelijken arbeid is overschot, maar het woord der lippen strekt
alleen tot gebrek.

 (Dank)gebed
 Luisteren naar orgelspel: Psalm 23 vers 1

’k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

De God des heils wil mij ten Herder wezen;
’k Heb geen gebrek, ’k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren, leiden.
Hij sterkt mijn ziel, richt, om Zijn Naam, mijn treden
In ’t effen spoor van Zijn gerechtigheden.

 Voorlezen van de rouwbrief door de dominee

 Mededelingen

 Persoonlijke woorden

 Tijdens het uitdragen van de overledene wordt het lied
“Wat de toekomst brenge moge” gespeeld

 Gebed

***

 Schriftlezing: Psalm 121

Begraafplaats

De Bewaarder Israëls
1 EEN lied Hammaäloth.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Zie, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw aan uw
rechterhand.
6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.

 Graflegging op de algemene begraafplaats
 Dominee spreekt enkele woorden bij het graf
 Mededelingen


De plechtigheid zal door ouderling A. Fierloos in het
uitvaartcentrum worden afgesloten.

