
 
 

 

 

 
 
 

 

 

    ‘The Sheep Song’ 
 

 
 

Zondag  

19 september 2021 

 

Afscheidsdienst Friso Boogerd 



 
 

♫ Orgelspel 
  

Welkom en mededelingen 
 

Stilte 
 

♫ Maak ons Uw liefde, God, tot opmaat (974) 
 

 



 
 

Wij zijn aaneengevoegd, 

 bedacht met uw genade. 
 Op liefde hebt Gij ons 

 gebouwd, bedeeld met gaven. 
 En wat wij zijn draagt bij 

 tot welzijn van elkaar. 

 In onze eenheid wordt 
 uw liefde openbaar. 

 
Groet 

 
♫ Maak ons Uw liefde, God, tot opmaat (974) 

 
God, laat geen mensenkind 

  uit uw ontferming vallen. 

  Weer met uw ruime hart 
  het kwade van ons allen. 

  Gij zijt te goeder trouw 
  geweest van het begin. 

  Vasthoudend blijft Gij tot 
  uw liefde overwint. 

 
Gebed 

 

♫ My Way - tekst Paul Anka, muziek Jacques Revaux, 
Claude Francois / arr. voor twee stemmen en saxofoon   

Mitchell Sandler) 
 

Psalm 23: Jij mijn herder? - Huub Oosterhuis 
 

♫ Orgelspel: De Heer is mijn herder (23b) 

 
Overdenking 
 



 
 

Stilte 
 

♫ Bloesem van seringen - Pi Scheffer/Jan Vogel/Han Dunk 

 
 

Voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
 

De coupletten worden voorgezongen bij wijze van 
voorbeden waarop wij antwoorden met het refrein 

 

♫ Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

 

Voor degene in een schuilhoek achter glas 
Voor degene met de dichtbeslagen ramen  

Voor degene die dacht dat-ie alleen was  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen  

 

Voor degene met `t dichtgeslagen boek  
Voor degene met de snelvergeten namen  

Voor degene die `t vruchteloze zoeken  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen  

 
Allen Refrein: 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Niet zonder ons  
 

Voor degene met de slapeloze nacht  
Voor degene die `t geluk niet kan beamen  

Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht  

Moet nu weten, we zijn allemaal samen  



 
 

 

Voor degene met z`n mateloze trots  
In z`n risicoloze hoge toren  

Op z`n risicoloze hoge rots  
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren  

 

Allen Refrein 
 

Voor degene met `t open gezicht  
Voor degene met `t naakte lichaam  

Voor degene in `t witte licht  
Voor degene die weet, we komen samen  

 
Allen Refrein (eindigend met ‘niet zonder ons’) 
 
 
Aansluitend bidden we ons stil gebed en 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  in eeuwigheid.  

Amen. 
 
 
 
  



 
 

♫ Zolang wij ademhalen (657) 
 

 
 
 Al is mijn stem gebroken, 

 mijn adem zonder kracht, 
 het lied op and’re lippen 

 draagt mij dan door de nacht. 
  



 
 

 Door ademnood bevangen 

 Of in verdriet verstild: 
 het lied van Uw verlangen 

 heeft mij aan ’t licht getild. 
 

 Het donker kan verbleken 

 door psalmen in de nacht. 
 De muren kunnen vallen: 

 zing dan uit alle macht! 
 God, laat het nooit ontbreken 

 aan hemelhoog gezang, 
 waarvan de wijs ons tekent 

 dit lieve leven lang. 
 

Zegen 
  

 Ons lied wordt steeds gedragen 
  door vleugels van de hoop. 

  Het stijgt de angst te boven 
  om leven dat verloopt. 

  Het zingt van vergezichten, 

  het ademt van uw Geest. 
  In ons gezang mag lichten 

  de liefde allermeest. 
 

Gelieve nog te blijven zitten voor enkele 
afscheidswoorden tot Friso 

 
♫ Orgelspel 

 

Bij de uitgang is er één collecte ten behoeve van 
Voedselbank Naarden en voor de eigen gemeente. 

Gegevens verderop.  



 
 

Voorganger:  ds Friso Boogerd 

Lezing:   Elsbeth Oskamp 
Orgel:   Marien van Vliet 

Alt/mezzosopraan: Nicoline Bovens 
Bas/Piano:   Mitchell Sandler 

Saxofoon:   Michiel van Dijk 

 
De alt/mezzo Nicoline Bovens  studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Zij is werkzaam in het Groot 
Omroepkoor. Daarnaast treedt zij op als soliste in opera- en 

oratorium producties. 
Ook heeft zij ruime ervaring met kamermuziek: zij zong in de 

vocale kwartetten Songcircle en Hilversum 5 en trad op met  
onder andere Slagwerkgroep Den Haag, Calefax Rietkwintet en 
het Ivesensemble. 

 
De van oorsprong Amerikaanse bas Mitchell Sandler 

studeerde aan de universiteit van California te Berkeley en het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Van 2002 tot 2020 
was hij werkzaam bij het Groot Omroepkoor. Hij treedt ook op 

als solist in opera en oratorium. Daarnaast zingt hij in Pocket 
Opera (www.pocketopera.nl). Mitchell is behalve zanger ook 

componist en arrangeur. Zomers geeft hij les in Tsjechië bij de 
La Pellegrina muziekcursussen (www.pellegrina.net). Hij is een 
gecertificeerde taijiquan instructeur. 

 
Michiel van Dijk is saxofonist, klarinettist, improvisator, 

componist, editor, filmmaker. Hij studeerde klassiek- en 
jazzsaxofoon aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
bij respectievelijk Leo van Oostrom en John Ruocco 

Hij schreef of arrangeerde voor theatergroep Tis, Trio To Be 
Sung, animator Marijke Bovens, David Kweksilber Bigband en 

voor zijn eigen ad hoc ensembles. 
Hij speelde als solist en ensemble speler bij veel ensembles en 

bands o .a. Orkest de Volharding, Ebony Band,  Nieuw 
Amsterdams Peil, The Troupe, Maarten van Roozendaal, Wende 

http://www.pocketopera.nl/


 
 

Snijders, Asko/Schoenberg, De Ereprijs, David Kweksilber Big 
Band, Metropole Orkest, Nederlands Saxofoon Kwartet, 

Kohinoor,  Ensemble Klang, Zapp4 stringquartet en het Flevo 
Ensemble 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

          

   
Uitgangscollecte ten behoeve van Voedselbank Naarden 

en voor de bijzondere onkosten van deze dienst 
 

(Mobiel) overmaken:  
NL 90 INGB 0000 3006 52 t.n.v. Remonstrantse 

Gemeente Naarden-Bussum onder vermelding van 

‘Collecte 19 september 2021’ 
                     

                     
 

 

  



 
 

 

 
 

Remonstranten vinden dat geloof begint bij jou, met 

de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop 

volgen, met de mensen die je ontmoet en de 

gesprekken die je hebt. Voor meer informatie: 

www.remonstranten.nl 

 

 

 

 

 

 

   

 

Als je ons digitale nieuws wilt ontvangen of een abonnement op 

onze papieren Nieuwsbrief, stuur dan even een mailtje met naam, 

adres en telefoonnummer naar secretariaat.remkerknb@gmail.com 

 

Wil je contact opnemen of meer horen over wat ons bezielt? 

Mail dan naar: Pieter Lootsma– predikant Remonstranten Naarden-

Bussum, info@pieterlootsma.nl 

about:blank


 
 

 

 

 


