Liturgie
Voor de rouwdienst voorafgaand
aan de begrafenis van

Martha Jacoba HertgersStufken
* 26 augustus 1932
† 2 juli 2020

op woensdag 8 juli 2020
in het kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente Apeldoorn
om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats
op de algemene begraafplaats te Wenum-Wiesel.

Voorganger: ds. R.A.M. Visser
Ouderling van dienst: dhr. F. Elshout
Organist: dhr. J. Wilbrink

 Inleidend orgelspel
 Indragen van de overledene

5. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in
mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de
menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

 Meditatie
 Inleidend woord door ds. R.A.M. Visser

 Gebed om kracht om naar de begraafplaats te gaan
 Zingen: Psalm 39 vers 3
"O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij;
Mijn dagen zijn bij U geteld;
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij;
Een handbreed is mijn tijd gesteld;
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,
De sterkst' is enkel ijdelheid."

 Zingen: Psalm 43 vers 4
Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.

 Gebed
 Uitdragen van de overledene
 Schriftlezing: Psalm 43
1. Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij
van het ongoedertieren volk, van den man des bedrogs en des
onrechts.
2. Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij
dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands
onderdrukking?
3. Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij
brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;
4. En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap
mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

***

Begraafplaats
 Teraardebestelling
 ds. R.A.M. Visser
 Dankwoord namens de familie door Erik Hertgers

