
Afscheidsdienst Willem Bernard (Wim) Hijink 
22 april 1944  - 7 april 2021 

 

Muziek bij binnenkomst “Rollercoaster” 

 

Welkom 

Bemoediging en Groet 

 

Kleinkinderen steken kaarsen aan 

“Als ik aan opa denk” 

 

Gebed 

 

Woord van de familie door Herwin 

Muziek “Papa” Stef Bos 

 

Bijbellezing: Mattheus 6: 33 en 34 
33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die 

andere dingen je erbij gegeven worden.34Maak je dus geen zorgen voor de dag van 

morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan 

zijn eigen last. 

 

Orgelspel lied 769: 1,6 

1.      Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen,  
Heer, dan is uw pleit beslecht 
 

6      Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 

Overweging 

 

Orgelspel “Veilig in jezus’ armen” 

1.Veilig in Jezus' armen,-veilig aan Jezus hart! 
Daar in zijn teer erbarmen,-Daar rust mijn ziel van smart, 
-Hoor, 't is het lied der eng'len,-Zingend van liefd' en vree. 
-Ruisend uit hemels zalen,-Over de glazen zee. 
Koor:  
Veilig in Jezus' armen,-veilig aan Jezus hart! 
Daar in zijn teer erbarmen,-Daar rust mijn ziel van smart, 
 



Dank en Voorbeden 

 

Orgelspel Slotlied 913: 1, 4 

1. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; Vader wat gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! 
 
4.Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,  
   loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 
 
Uitgeleide en Zegen 

 

Gedicht en Dankwoord van Ester en Marieke 

 

Bij het uitgaan: “Going to the run” Golden Earring 

 

Organist: Jan Stronks 

Voorganger: Ada Endeveld 

 

 

 

In de Kloosterhof:  

We bidden samen 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 
 
 

de naaste familie neemt als laatste afscheid 


