
 
 
 
 
  

Psalm 31:15, 16a 
Maar ik vertrouw op U, Here, 

ik zeg: Gij zijt mijn God.  
Mijn tijden zijn in uw hand. 

Dankdienst voor het leven van 
Anton Noordmans 

1956 - 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 22 maart 2021 om 13.00 uur in de Regenboog te Harderwijk. 
 

Voorganger: Richard Santinge 
 
Pianist:  Thijmen Worrel 
Gitarist: Marcel Zimmer 
Saxofoon:  Theo Bosveld  
Zang:   Job Noordmans 



Muziek tijdens het binnendragen, Ik bouw op U.  
 
Welkom en gebed Richard Santinge 
 
Muziek door band: Groot is Uw trouw O Heer 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij 
weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die 
leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond. 
 
Medley voor de kinderen: Ik ben veilig in Jezus’ armen 
Ik ben veilig in Jezus armen, veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
 
Jij bent veilig in Jezus armen, veilig ben jij bij hem 
Jij bent veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent. 
 
Jezus is de Goede Herder 
Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je ‘s avonds niet kunt slapen, als je bang in ‘t donker bent, 



denk dan eens al die schapen die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 
 
Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Bijdrage Directeur de Schakel, Ruud Vogel 
 
Muziek door band: Tot het einde van de tijd (Marcel en Lydia Zimmer) 
We heffen het kruis op, beeld van genade, vaandel van ons geloof. 
We klampen ons vast aan wat de Heer. Jezus ons in zijn woord belooft: 
Ik ben bij je in het midden van de strijd. Ik ben bij je tot het einde van de tijd. 
 
We kijken naar Jezus die ons in alles liefde heeft voorgeleefd. 
We volgen zijn voorbeeld, delen de liefde die Hij gegeven heeft. 
 
Hij is bij ons in het midden van de strijd. Hij is bij ons tot het einde van de tijd. 
Hij is bij ons in het midden van de strijd. Hij is bij ons tot het einde van de tijd. 
Tot in eeuwigheid. 
 
We kunnen niet zwijgen, niet stil blijven staan om alles wat Jezus voor ons 
heeft gedaan. 
De Heilige Geest vuurt ons liefdevol aan te blijven getuigen van Jezus' naam. 
 
En kijkt het kwaad ons recht in de ogen, is alle hoop vergaan, we nemen ons 
kruis op in het vertrouwen dat Jezus ons bij zal staan. 
 
Hij is bij ons in het midden van de strijd. Hij is bij ons tot het einde van de tijd. 
Hij is bij ons in het midden van de strijd. Hij is bij ons tot het einde van de tijd. 
Tot in eeuwigheid. 
 



Overdenking Richard 
 
Bijdrage familie, in Memoriam: Gerda, Gabriëlle, Joy. 
 
Muziek door Paul Cherryseed: Bridge over troubled Water (Simon and 
Garfunkel) 
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I'll dry them all. 
I'm on your side, oh, when times get rough, and friends just can't be found. 
 
Like a bridge over troubled water, I will lay me down 
Like a bridge over troubled water, I will lay me down 
 
When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so 
hard, I will comfort you. 
I'll take your part, oh, when darkness comes, and pain is all around. 
Like a bridge over troubled water 
 
Like a bridge over troubled water, I will lay me down 
Like a bridge over troubled water, I will lay me down 
Sail on silver girl, sail on by. Your time has come to shine, all your dreams are 
on their way. 
See how they shine, oh, if you need a friend, I'm sailing right behind. 
 
Like a bridge over troubled water, I will ease your mind. 
Like a bridge over troubled water, I will ease your mind. 
 
Dankgebed en zegen Richard Santinge 
 
Mededelingen 
 
Tijdens het uitdragen van de kist luisteren we naar: 
Ik bouw op U. (Christiaan Verwoerd) 
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 



 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam.  
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid. 


