Naar wens van wijlen de heer en mevrouw Berger worden de Psalmen NIET gezongen.

Binnenkomst familie

Gebed
Psalm 81 : 12
"Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."

Opening
Psalm 123 : 1
Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER', tot Hij
Ook ons genadig zij.
Schriftlezing: Psalm 91 “De weldaden der godzaligen”
1 DIE in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de
schaduw des Almachtigen.
2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn God, op Welken
ik vertrouw.
3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke
pestilentie.
4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn
waarheid is een rondas en beukelaar.
5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl die des daags vliegt,
6 Voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op den
middag verwoest.
7 Aan uw zijde zullen er duizend vallen, en tienduizend aan uw rechterhand; tot u
zal het niet genaken .
8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.
9 Want Gij, HEERE, zijt mijn Toevlucht. Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw
Vertrek ;
10 U zal geen kwaad wedervaren , en geen plaag zal uw tent naderen.
11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.
12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.
13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den
draak vertreden.
14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op
een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.
15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem
zijn; Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Meditatie over Psalm 91 : 1

“Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.”
Gebed
Psalm 91 : 1
Hij die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning
Beveiligd in den duist’ren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn Toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.
Mededelingen en uitdragen
Hierna gaan wij in stilte naar de nabijgelegen Algemene Begraafplaats.
U wordt gevraagd om aan te sluiten in stilte met de nodige onderlinge afstand.
Na de begrafenis wordt u gevraagd uws weegs te gaan.
Er is vandaag géén gelegenheid om de familie te ontmoeten.

~

Liturgie
van de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Geertje Berger - Deelen
Geboren op 3 maart 1943

Overleden op 18 maart 2021

&

Pieter Nicolaas Berger
Geboren op 5 november 1940

Overleden op 21 maart 2021

op dinsdag 23 maart 2021 om 11.00 uur
in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente
te Nieuw-Lekkerland

Algehele leiding:

Begrafenisonderneming de Jongh

Dordrecht e.o. - Hardinxveld-Giessendam - Nieuw-Lekkerland - Waardenburg - Werkendam

Voorganger in de rouwdienst: ds. C. Sonnevelt
Voorganger op de begraafplaats: ds. O.M. van der Tang

