
Dienst van Woord en gebed voorafgaand aan de crematie van 
Abe Jorritsma 

Geboren 11 juli 1940 – overleden 13 februari 2021 
 

op  donderdag 18 februari 2021 om 13.30 uur 
in De Oerdracht te Joure  
Voorganger: ds. Christien Ferrari- van Schuppen                                                               
Organist: Hielke Faber  
Zang en dwarsfluit: Johan Cnossen 
 
Bij binnenkomen klinkt lied 23b     
“De Heer is mijn herder….” 
 
1 

De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 
 

2 
De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 
 

3 
De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

 
5 

De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k Zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’altijd. 

 
Woorden van welkom en bemoediging   



 
Lied “Blijf mij nabij”  
 

1. Blijf mij nabij wanneer het avond is 
Wanneer het licht vergaat in duisternis 
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet 
Bid ik tot U o Heer, verlaat mij niet. 
 
2. Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord 
Wijs mij de weg en leid mij veilig voort 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet 
Ik heb U lief o Heer, verlaat mij niet. 
 
3. Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht 
Wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht 
Dan weet ik Heer dat U mijn zwakheid ziet 
Dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 

 
 
De kleinkinderen steken  kaarsen aan en daarbij klinken hun herinneringen 
aan pake   
 
Het lied “in nije dei” gezongen door Marloes en Ronald  

Hier is mijn hand 
Hier is mijn hart 
Ik geef m’n bestaan aan jou  
 
De nacht is foarby, de sinne is frij, omheech te gean 
Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean 
It libben wie wrang, it wachtsjen te lang, mar 't nimt in kear 
Wes mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear 
 
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin 
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sin 
 
Jou my dyn han, jou my dyn hert 
Asto it doarst mei my 
Hjir is myn han, hjir is myn hert 
'K Jou myn bestean oan dy 
Lang wie it kald en tsjuster 
Aanst komt de dei 
Fynt it ljocht syn wei 
 
Jou my dyn han, jou my dyn hert 
Asto it doarst mei my 
Hjir is myn han, hjir is myn hert 



'K Jou myn bestean oan dy 
Lang wie it kald en tsjuster 
Aanst komt de dei 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 

 
 
Gebed  
 
Gedicht gelezen door Kitty en Helen  

Wanneer je niet meer vechten kunt 
Wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen 
Wanneer je staat op ’t dode punt 
Wanneer je vleugels lijken lamgeslagen 
 
Wanneer je uitgeschakeld wordt 
Wanneer je staan moet langs de kant van ’t leven 
Wanneer je niets hebt dan te kort 
Zodat je ook niets hebt om weg te geven 
 
Wanneer je je zó eenzaam voelt 
Dat zelfs de liefste je niet kan bereiken 
Wanneer Gods zee je overspoelt 
Omdat je bent als een eiland zonder dijken 
 
Wanneer je vuur is uitgeblust 
Dan is er slechts van één kant hulp te verwachten 
Wie moe is vindt bij Jezus rust 
En hem die zwak is geeft Hij nieuwe krachten 

 
Lied gezongen door Edoza:   Grote God wij loven U 

Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken. 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de eeuw’ge ongeziene. 
Looft uw liefd’ en zingt er van, 
alle eng’len die u dienen, 
roepen U nooit lovensmoe, 
heilig, heilig, heilig toe. 
 
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 



stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Wij verwoorden de herinneringen aan het leven van Abe Jorritsma 
 
Lied “Ga  maar gerust want ik zal met je meegaan”   
 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 
Woorden uit de bijbel : psalm 23 Fries  
 

In Davidspsalm. 
De Heare is myn hoeder, neat bin ik brek, 
troch Him mei ik lizze yn griene greiden, 
Hy bringt my by wetters dêr’t ik rêst fyn. 
Hy lit my wer ta mysels komme, 
Hy liedt my op rjochte paden 
om ’e wille fan syn namme. 
Al gean ik troch in delling fol djippe skaden, 
ik bin net bang foar ûnheil, 
want Jo binne deun by my; 
jo stôk en jo stêf 
dy fertreaste my. 
Jo meitsje my de tafel ree 
foar de eagen fan myn benearders. 



Jo salvje my de holle mei oalje 
en myn beker rint oer. 
Kleare goedens en geunst sille my folgje 
al myn libbensdagen; 
en ik sil in fêst plak hawwe yn it hûs fan de Heare, 
salang’t de dagen duorje. 

 
Overdenking 
 
“er is een steen verlegd in een rivier op aarde”                                                                  
De kleinkinderen leggen een steen bij pake  
 

Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 
Het water gaat er anders dan voorheen. 
 
De stroom van een rivier, hou je niet tegen 
het water vindt er altijd een weg omheen. 
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen, 
neemt de rivier m’n kiezel met zich mee. 
Om hem, dan glad, en rond gesleten, 
te laten rusten in de luwte van de zee. 
 
Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

 
Wij horen dit lied gezongen door Stef Bos  
 
Gebeden en Onze vader  

Onze Vader, die in de hemel zijt; 
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo 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. 

 
 Slotlied 416 “Hear wes mei us” 
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 



wol oant wersjen oer ús weitsje, 
lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol de wegen foar ús sljochtsje, 
ús net nei ús sûnden rjochtsje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear.  
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
as wy wurch en warleas binne, 
lit ús dan troch Jo oerwinne. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
Zegen 
 
Woorden van dank namens de familie  
 
Bij het verlaten van de kerk klinkt het lied “Heer herinner U de namen”  
 

Heer, herinner U de namen 
van hen, die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 
Vaderhuis, hun toebereid. 


