Mijn avond gaat vallen
t wordt stil om mij heen.
Ik ga jullie verlaten
en laat jullie alleen.
Ga met elkaar verder
zoals het altijd is gegaan.
Maar kom voor het laatst
dicht om mij staan.
De tranen in mijn ogen
doen niet zo zeer,
Als jullie mij troosten
voor de laatste keer.
Jouw liefde was mijn liefde
Jouw hart was ook een deel van mij
Jouw strijd was ook de mijne
Jouw blijheid maakte mij blij
Jouw pijn bracht mij in tranen
Jouw eenzaamheid deed mij zeer
Wij hadden goede en moeilijke jaren
Een eenheid waren wij, meer en meer .
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Maar als je je ogen sluit, dan pas besef ik
dat er niets meer valt te bewijzen
Dus schat, blijf bij me tot de ochtend

Persoonlijke brief van Karin uitgesproken door Francis Moraal
gevolgd door zachte orgelmuziek You raise me up
(R. Lovland/B. Graham)

Gezongen gebed (samenzang): Abide with me

Vrijdag 8 december 2017
Bethlehemkerk te Papendrecht

Aan de afscheidsdienst van Karin werken mee:
-

Inspire2liveChoir
Choir4Hope
Jimco Zijlstra, (gast)dirigent
Judith Sportel, sopraan

- André de Jager, organist
- Jan Vayne, pianist
- Yta van der Zwaag, hoboïst
- Taco Koster, predikant
- Jan Noordzij, uitvaartleider

Via een livestream wordt deze afscheidsdienst
vanaf 12.00 uur live uitgezonden via:
www.peter-overduin.nl

Abide with me; fast falls the eventide
the darkness deepens; Lord, with me abide.
When other helpers fail and comforts flee
Help of the helpless, O abide with me.
Hold Thou Thy cross before my closing eyes
shine through the gloom, and point me to the skies
heaven's morn breaks and earth's vain shadows flee
in life, in death, o Lord, abide with me

Mededelingen door Jan Noordzij

Twee minuten stilte
aansluitend verstilde muziek op de hobo

Uitgeleide van Karin
tijdens muziek: Time to say goodbye

Praktische aanwijzingen
- voor het vertrek van genodigden naar de begraafplaats
- voor de overige belangstellenden in de kerk

*** Einde van de afscheidsdienst ***

Want als ik val, val jij ook
En als ik opsta, staan we samen op
Wanneer ik glimlach, glimlach jij ook
En maak je geen zorgen om mij, maak je geen zorgen om mij

Vanaf 12.00 uur inleidende muziek
(afwisselend piano en orgel) over het thema:
Zing, vecht, huil, bid ..

Ik zal de obstakels voor jou overwinnen,
ik zal het in jouw plaats doen
Ik zou alles doen om jouw plek in te nemen
Maar zelfs als ik neerval wanneer je niet in de buurt bent
Maak je geen zorgen om mij, maak je geen zorgen om mij

(Tijdens de muziek graag stil zijn).

Want als ik val, val jij ook
En als ik opsta, staan we samen op
Wanneer ik glimlach, glimlach jij ook
En maak je geen zorgen om mij, maak je geen zorgen om mij

b. Piano: Improvisatie Vecht
Orgel: Nimrod uit Egnima Variaties (E. Elgar)

b. Peter

Foto s van Karin
tijdens muziek (met een knipoog naar Chopin) op de vleugel

a. Piano: Improvisatie Zing
Orgel: Koraal Wohl mir, dasz ich Jesum habe (J.S.Bach)

c. Piano: Improvisatie Huil
Orgel: Koraal Erbarm Dich mein, o Herre Gott (J.S. Bach)
d. Piano: Improvisatie Bid
Orgel: Koraal Bist du bei mir (J.S. Bach)

*** Aanvang van de afscheidsdienst om 12.30 uur ***

Korte overweging
Aankondiging/mededelingen door Jan Noordzij
Koorzang: Stay with me till the morning
Nederlandse vertaling:

Binnendragen van Karin
tijdens verstilde muziek op de hobo

De ochtend breekt aan boven de neonlichten
Snel zal de dag de nacht laten wegsmelten
Warm koesteren de lakens mijn leegte als je me verlaat

Samenzang: Lichtstad met uw paar'len poorten

Terwijl ik hier in de schemering lig *)
Tranen ondanks alles wat ik weet
Trots is een dwaze zonde die ik niet kan opgeven, begrijp je dat niet
Hoewel je wilt blijven
Ben je voor het aanbreken van de dag vertrokken
Ik spreek zulke woorden nooit uit
Hoe zou ik het ooit kunnen. Blijf bij me tot de ochtend
Ik heb eerder alleen door de straten gelopen
Ik ben veilig achter de gesloten deur
Sterk in mijn vertrouwen
Geen blijheid of verdriet kan me raken

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond re stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op de deze aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water

door de gouden Godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Het lijkt misschien alsof het nooit is opgemerkt
Maar ik heb het allemaal in mijn hart
Ik wil dat je weet dat ik de waarheid ken, natuurlijk weet ik het
Ik zou niets zijn zonder jou

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Zweef weg. Jij laat me zo hoog zweven
Oh, zweef hoog in de lucht
Zo hoog dat ik bijna de hemel kan raken
Dank je, dank God voor jou,
de wind onder mijn vleugels

Opening door Taco Koster

Refr.:

Bijdrage namens de koren
uitgesproken door Martin Meerkerk

Koorzang: Where no one stands alone
(geschreven voor, en opgedragen aan Karin)

Muziek: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (R. Shaffy)
Korte overweging
Korte overweging
Koorzang: In His love
Solozang: The wind beneath My wings (B. Midler)
door sopraan Judith Sportel (begeleid op de vleugel)

Persoonlijke bijdrage door Jeanne Voogt

Nederlandse vertaling:
Het moet koud geweest zijn daar in mijn schaduw
Om nooit zonlicht op je gezicht te krijgen
Je was gelukkig om me te laten schijnen, dat is jouw manier
Je liep altijd een stapje achter me
Dus ik was degene met al de eer
Terwijl jij degene was met alle kracht
Zo lang een mooi gezicht zonder naam
Een mooie glimlach om de pijn te verbergen
Refr:
Heb je ooit geweten dat je mijn held bent
En alles wat ik zou willen zijn
Ik kan hoger vliegen dan een adelaar
Omdat jij de wind onder mijn vleugels bent

Korte overweging

Koorzang: Climb ev'ry mountain

Persoonlijke bijdrage vanuit het gezin door:
a. de kinderen, gevolgd door muziek: Don t worry about me
Nederlandse vertaling:
Ik zal de angst voor je voelen, ik zal jouw tranen voor je huilen
Ik zal alles doen wat ik kan om het je comfortabel te maken
Zelfs als ik neerval wanneer je niet in de buurt bent
Maak je geen zorgen om mij, maak je geen zorgen om mij

