
 

Vlinder, fladderend in de lucht 

doe je hen de groeten in jouw vlucht 

als je ze boven de hoogste bomen 

wellicht zult tegenkomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenkomst voor het afscheid van 

Nadieh Jolyn Siekmans 

* 9 mei 1994             † 17 januari 2012 

op 23 januari 2012 in de Koepelkerk te Onnen 

onder leiding van 

Marco Schut, predikant van de Gorechtkerk te Haren 



Muziek voor de dienst 

In stilte luisteren we naar muziek  

 

Nadieh wordt binnengedragen 

haar familie komt binnen 

De aanwezigen worden verzocht te gaan staan 

 

Welkom door Marco Schut 

 

We luisteren naar Coldplay—Paradise 

 Toen ze nog een meisje was 

 Verwachtte ze alles van de wereld 

 Maar het glipte uit haar vingers 

 Dus vluchtte ze weg en droomde van het paradijs 

 Het leven gaat door, wordt zo zwaar 

 Ze deed ontzettend haar best 

 Elke traan is een waterval 

 In de nacht vloog ze weg 

 En droomde over het paradijs 

 

Gedachte ‘Als de golven van de zee …’ 

 

We luisteren naar Natasha Bedingfield—Unwritten 

 Ik ben ongeschreven, kan mijn gedachten niet lezen,  

 Ik ben niet nader omschreven 

 Ik begin net, de pen ligt in mijn hand, het einde staat nog niet vast 

 Reikend naar iets in de verte, zo dichtbij dat je het bijna kunt voelen 

 Je remmingen loslaten, voel de regen op je huid 

 Niemand anders kan het voor je voelen alleen jij kan het toelaten 

 Niemand anders kan de woorden die op je lippen liggen uitspreken 

 Doordrenk jezelf met onuitgesproken woorden  

 Leef je leven met je armen wijd open 

 Vandaag is waar je boek begint, de rest is nog ongeschreven 



 

Herinneringsmoment door tante Ineke Siekmans 

 

Herinneringswoorden door vriend Klaas Jan Oosterveld 

 

Schoolvriend Michael de Wit zingt een eigen geschreven rap 

 

We luisteren naar Adele - Someone like you 

 

 

Herinneringswoorden door klasgenoten Kelly en Jeroen 

en mentor Arthur Groen van de Mytylschool 

We luisteren naar Marco Borsato - Alles kwijt 
 

Ik veeg de tranen van m’n gezicht 
je hebt nog steeds je ogen dicht 

ik zou wel uren kunnen kijken 
naar hoe je hier nu voor me ligt 
  
je leefde altijd al met de dag 
maar de laatste tijd als ik je zag 
had je geen zin meer om te lachen 
ik vroeg me af waar dat aan lag 
  
want zo is het leven 
geluk en verdriet 
het werd je gegeven 
maar je wilde het niet 
ben je nu gelukkig 
of heb je nu spijt 
mis je de jaren dat wij samen waren 

want dat was toch een mooie tijd 
  
ik vraag me af waar of je nu bent 
en of ik je wel heb gekend 
want iets in jou waar ik niet bij kon 
was aan dit leven nooit gewend 
kon je iets meer van me op aan 
en ik had dichter bij je gestaan 
had ik je dan iets kunnen zeggen 
waardoor je dit misschien niet had gedaan? 
  



want dit was je leven, geluk en verdriet 

het werd je gegeven, maar je wilde het niet 
ben je gelukkig of heb je nu spijt 
mis je de jaren dat wij samen waren 
want dat was toch een mooie tijd 
  
als je kiezen mocht waar je heen zou gaan 
zou je terugkomen naar hier, of ver hier vandaan? 
  
want dit was je leven, geluk en verdriet 

het werd je gegeven, maar je wilde het niet 
ben je gelukkig of heb je nu spijt 
mis je de jaren dat wij samen waren 
want dat was toch een mooie tijd 
  

dit was je leven 
hier was je thuis 
waar ben je gebleven 
zo ver van huis 

ben je verdrietig 
of ben je bevrijd 
en waren de jaren die wij samen waren 
niet meer dan een verspilling van tijd? 
hoe dan ook je bent alles kwijt  
 

 

Marco Schut herdenkt Nadieh en spreekt woorden ter  

bemoediging voor allen die in vertwijfeling achterblijven 

 

We luisteren naar Gers Pardoel  - Ik neem je mee 

 
 Ze denkt dat ik niet bezig ben (met haar) 

 Denkt dat ik geen gevoelens heb (voor haar) 
 Terwijl ik nu alleen maar denk (aan haar) 
 Want zij is heel mijn wereld 
 Zeg me wat je wilt dan 
 Staren word ik stil van 

 Zeg me wat je wilt dan 
 
 Ik neem je mee, neem je mee op reis 
 Neem je mee, naar Rome of Parijs 
 Ik lijk misschien wel cool tot dat je weet wat ik nu voel 
 Jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel 
 Ik neem je mee 



 

We bereiden ons voor om naar de Harenerhof te gaan 

 

Tijdens het uitdragen van Nadieh luisteren we naar 
Zucchero  - Il Volo 

 
Ik heb door de straten gewandeld met de zon van jouw ogen 
Het duurt een tijd om afscheid te nemen  

Wat een mooie rust heerst er op de toppen 
Mijn hart en mijn ziel worden er koud van 

Het duurt een tijd om afscheid te nemen  
Voor dit teveel aan liefde, voor ons en deze mooie pijn 

Verzoek ik je, nee, ik verzoek je, je weet het 
 

Ik droom van iets goeds dat mijn wereld komt verlichten 
Goed zoals jij 

Dat ik iets echts nodig heb dat de hemel komt verlichten 
Net zoals jij 

 
Ik heb de zon in jouw ogen zien 

Ondergaan 's avonds 
Het duurt een tijd om afscheid te nemen  

Wat een mooie rust op de oevers 
Mijn hart en mijn ziel worden er koud van 

Het duurt een tijd om afscheid te nemen  
Maar waarheen zullen de dagen gaan en wij 

vluchten en keren vervolgens terug 
Ik verzoek je, nee, ik verzoek je, je weet het 

 
Ik droom van iets goeds dat mijn wereld komt verlichten 

Goed zoals jij 

Dat ik iets echts nodig heb dat de hemel komt verlichten 
Net zoals jij 

 

We zijn in vlucht gevallen    

Mijn zon 
We zijn in vlucht gevallen 

We zijn in vlucht gevallen    
Mijn hemel 

We zijn in vlucht gevallen 
 

Voor deze immense liefde, voor ons 
En het grote verdriet dat ik voel 

Verzoek ik je, nee, ik verzoek je, je weet het 
Ik droom van iets goeds dat mijn wereld komt verlichten 

Goed zoals jij 

Dat ik iets echts nodig heb dat de hemel komt verlichten 

Net zoals jij 
 

Dat ik iets echts nodig heb 
Dat de hemel komt verlichten 

Net zoals jij 
 



 
Bij het graf bidden we het Onze Vader 

 
 
Onze Vader Die in de Hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd; 

Uw Koninkrijk kome; 

Uw wil geschiede, 

gelijk in de Hemel als 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 

tot in eeuwigheid. 

Amen. 

6 

 


