
 

 

 

 

 

 

 

 

DANKDIENST 

 

voor het leven van 

 

CORNELIS NIEUWENKAMP 

CEES 

 

 

Den Haag, 27 juli 1936          Rotterdam, 13 juli 2021 

 

 

 

 

 

op dinsdag 20 juli 2021 

 

in de Kloosterkerk te Den Haag 

 

voorafgaande aan de begrafenis in besloten kring 

op begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag 

 

 

 

ds Chris Koole, voorganger 

Jan de Koning, orgel 

Marjolein Nieuwenkamp, cello 

Erna Nieuwenkamp - Bosman, piano 

Fleur Kerkhof, zang 



IN DE KERK 

 

Allen gaan staan 

 

Orgelspel tijdens het indragen: 

 

 Rust mijn ziel, uw God is Koning  (bewerking: Jan Zwart) 

 

Allen gaan zitten 

 

Inleidende woorden 

 

Bemoediging en groet: 

 

 Onze hulp is in de naam van de Heer, 

 die hemel en aarde gemaakt heeft,  

 die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 en niet laat varen het werk van zijn handen. 

 Genade zij u en vrede van God, onze Vader,  

 en van Jezus Christus, de Heer. Amen. 

 

Hoe we Cees Nieuwenkamp willen gedenken - Herinneringen aan Cees 

 

 geschreven door zoon Pieter, 

  

 voorgelezen door dochters Aukje, Etty en Liesbeth, 

  

 met zang door kleindochter Fleur: 

 

Lied voor opa: Dat ik je mis   −   Maaike Ouboter 

 

Muziek door schoondochter Erna en kleindochter Marjolein: 

 

 Elégie   −   opus 24, Gabriel Fauré 

 

Woorden door: Hans van Beek - Atelier PRO 



Gebed 

 

Lezing uit het Oude Testament, voorgelezen door kleindochter Susanne: 

 

 Psalm 90  (bewerking: ds P. van Midden) 

 

Mozes bidt: 

“God, kijk ik terug zover ik kan: u bent er altijd. Mensen niet. Als 

ze tachtig worden is het al veel. En wie denkt nog aan ze als ze 

gestorven zijn? Mensen zijn geen god. Mensen gaan voorbij. 

Moeilijk is dat: jong wezen, oud worden, sterven. En als je ziet 

wat er soms met mensen gebeurt: geen leven is het.  

Daarom bid ik: Geef ook geluk, plezier. Maak het zo dat mensen 

zeggen: “Je kunt wel zien dat God er is”. 

En wat wij laten liggen, gaat u daarmee verder.“ 

 

Lied: Zolang wij ademhalen  (NLB 657) 

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

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. 

 

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 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament: 

 

 Openbaring 21 : 3 - 4 

 

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: “Gods 

woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen 

zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal 

alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, 

geen rouw geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst 

was, is voorbij.” 

 

Overdenking 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Allen gaan staan 

 



Uitgeleide: 

 

 Almachtige en barmhartige God, 

 uit U, door U en tot U zijn alle dingen, 

 en al onze wegen zijn U bekend. 

 Sta ons bij, bidden wij u … 

 

Lied: Ga met God  (NLB 416) 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Orgelspel tijdens het uitdragen: 

 

 U zij de Glorie   −   melodie: G. F. Händel 

 

 

 

Na de condoleance en ontmoeting vindt de begrafenis in het familiegraf op 

begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag in besloten kring plaats. 



AAN HET GRAF 

 

Inleidende woorden 

 

Graflegging 

 

Gebed: 'Onze Vader' 

 

Onze Vader 

die in de hemelen zijt.  

Uw Naam worde geheiligd, 

uw Koninkrijk kome, 

uw wil geschiede 

gelijk in de hemel alzo 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 

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Wegzending en zegen: 

 

Laten wij dan gaan in de vrede van de Heer zijn dag tegemoet.  

De Heer zegene u en behoede u, de Heer doe zijn aangezicht 

over u lichten en zij u genadig, de Heer verheffe zijn aangezicht 

over u en geve u vrede. Amen. 


