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Voorafgaande aan de begrafenis van 

 

Dirk van Beelen 

 
* 9 juli 1930                                             † 4 maart 2023 

 

 

 

op 10 maart 2023 

in de Dorpskerk 

te Voorschoten 

 



Muziek bij binnenkomst ‘Grijp toch de kansen door de Heer u gegeven’ 
 
Woord van welkom 
 
Bemoediging en Groet 
 
Lied Psalm 42: 1 en 2 

 
 
2. 
‘k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 
Tot mijn spijze, dag en nacht; 
Daar mij spotters durven vragen: 
"Waar is God, dien gij verwacht?" 
Mijn benauwde ziel versmelt, 
Als zij zich voor ogen stelt, 
Hoe ik onder stem en snaren, 
Feest hield met Gods blijde scharen. 

 
Gebed 
 
In Memoriam  
 
Muziek: ‘Het Dorp’ – Wim Sonneveld 
 
In Memoriam 
 
 
 



 
Lied ‘Onze Vader’ 

 
 
Schriftlezing uit Psalm 121 
 

1Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
Van waar komt mijn hulp? 
2Mijn hulp komt van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4Nee, Hij sluimert niet, 
Hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
5De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 



7De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, 
8de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 

 
Verkondiging 
 
Lied ‘Wat de toekomst brenge moge’ 

 
 
 
 
 



Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
Gebed 
 
Lied ‘Blijf mij nabij’ 

 
 
 
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
Uitleidende woorden door Petra 
 
We zetten de dienst voort op de begraafplaats.  
 

* * * 

 
  



Enkele woorden naar Romeinen 14:7-8. 
 
Wij bidden het Onze Vader: 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
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 

 
Zegen 
 


