LITURGIE

voor de dienst van [*loord en Gebed
voorafgaande aan de crematie van

BERFIHARD TUKKERS

geboren: 27 januari 1910 te Denekamp
overleden: 26 maart lggB te Heerlen

in de Kloosterkerko 0ostertt'eg 1 te
Valkenburg a/d Geul
0p dinsdag 31 maart lggB om 'ï l.1s uur
gehouden

voorganger: ds A.J.K. lditte

organist

dhr Jean Ploumen
rnedewerking : Mannenkoor St Remi gi us,

Kl imrnen

K00RZAllË: Das

ist der ïag des HerFr,

VOTUI'I ETI GROET.
GEBED.

; 1, 3, 5.
De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij ïust;
Hij za1 mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan lvaat-ren der rust.
De Heer js mijn Herder!
A1 dreigt ook het graf ,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult biJ rnij tryezen;
o Heero mij vertroosten
uw stok en ur'l staf
De Heer is mjjn Herder!
Hem blijf
ik geltrijd!
Zal
immer
verkeren
'k
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
ziin liefde mgjïtiid.
SCHRIFTLËZING: psalm 103 : 1
5.
ZIÍ{GEÍ{: gezang 14

!

K00RZAilG: Im Abendrot, F. Schubert.

1 Corinthiërs 13.
ZINGET{: gezang ?90 : 1, 2, 4, 5.
SCHRIFTLEZI!fG:

r Er is

eetr land van

lou - ter lictrt

waar heilgen heer-sers ziin.

Nooit gaat
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de gou-den dag daar dicht

duis - ter -

ni$

of pijn.

Kreutzer

Daar is het altijd

lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alïeen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig ïand.
Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
H'i ng niet het wolkendek zo zwart
van twijfel orn ons heen,
wij zouden 't Iand zien van 0ns hart,
dat 't hemels licht bescheen.
!,IEOITATIE.

K00RZAtlG:

Frieden, Carl Klosz

GEBED.

ZIilGEI{: gezang 446

O

: 1, ?, 5,

7

je - zus, hoe vertrouwd en goed

klinkt mij uw naam in't oor,
uw naarn d,ie

Gij gam

mii ge - lo - ven doet:

mii red-dend voor;

Uw naam die onze trrtonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en z.onde deelt
en onze vrees verdrijft.
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Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zln d'i ep in de nacht,
roep ik uw nader"ïng reeds uit

orndat ik U verwacht,
0 naarr, :eeuwige ademtochto
een sterveJing ben ik,
aJs eens nr ijn e'i gen adem stokt
dan draagt Ínij uw muz"iek.
LEÊEÍI

"

KO0RZAI{G:

Dobra Noc, s. 0gurkowskj.

********

crematieplechtigheid vindt plaats om 15.30 uur
'in het crematorium "Nedermaas',, Vouershof 1 te
De

Geleen.
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