
 

 

SAMENKOMST BIJ HET AFSCHEID VAN ADRI KEMPS 

 

 

 

Woensdag 20 mei 2020 – Immanuelkerk Haarlem 

 

 

Niemand weet wat leven is, 

alleen dat het gegeven is 

- Huub Oosterhuis 



Welkom namens de familie door Ineke Bakker 
 

 

Aansteken van de paaskaars en gezinskaars 
 
 

Muziek uit Taizé ter samenzang –  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

 
 

Herinneringen van oudste broer Kees Kemps 
 
 

Muziek door Quy Van Le, zwager van Adri – Samen 

Ik geloof in je  
Ik geloof in liefde  
Ik geef om je 
Waar je ook bent  
Hij blijft van je houden  
De bloemen buiten zijn net zo mooi 
Maar in zijn hart stormt het  
Waarom moest je gaan?  
Ik mis je lach  
Je komt  
En je gaat  

Ik mis je lach 
Het leven is niet zo eenvoudig 
Net als de liefde  
Ik mis je  
Hij mist je zo  
Ik geef om je 
Waar je ook bent  
Maar de mens wil doorleven 
En de liefde geeft verbondenheid 
 

 
 

Herinneringen van vriend Bram van Ojik 
 
 

Enkele woorden van vriendin Mayra Ordoñez 



Muziek van Carlos Mejía Godoy uit de Misa Campesina Nicaragüense 

– Canto de meditación

Antes que nazca el día 
los pájaros del monte 
nos dan sus melodías, 
los güises y zenzontes, 
el picotear sonoro 
de un carpintero se oye, 
que en la punta de un árbol 
su casa construye, donde va a vivir, 
y un gorrioncillo salta 
de una rama a otra, muy cerca de allí. 
Como estos pajarillos hoy te canto, Señor, 
pidiéndote nos unas en fuerza y amor, 
te alabo por mil veces 
porque fuiste rebelde, 
luchando noche y día 
contra la injusticia de la humanidad, 
luchando noche y día 
contra la injusticia de la humanidad. 
Mil campesinos unidos te cantamos, 
bajamos de los cerros 
con nuestras alforjas repletas de amor, 
por ser el pencón, el pencón, 
el guía y justiciero, 
por ser el tayacán, 
el tayacán de mi pueblo entero, 
por ser el tayacán, 
el tayacán de mi pueblo entero. 
Canten pijules, zanates y pocoyos, 
vengan los chichilotes, 
los saltapiñuelas y el alcaraván 
que cante el colibrí 
canarios y chocoyos 
juntos con el macuá, cua, cua, cua, 
canten felices todos, 
juntos con el macuá, cua, cua, cua, 
canten felices todos, 
juntos con el macuá, cua, cua, cua, 
canten felices todos. 
 
 

 
 
 
 

Voordat de dag geboren wordt 
zingen de vogels van de velden, 
zij geven ons hun melodiën, 
de pitangus en lijsters, 
men hoort het klinkende gehamer 
van een specht, 
die in de kruin van een boom 
zijn huis bouwt, waar hij gaat wonen, 
en daar dichtbij springt een musje  
van de ene naar de andere tak. 
Zoals deze vogeltjes, zing ik je vandaag toe, 
Heer, vragend dat je ons verbinden mag in 
kracht en liefde, ik prijs je duizend maal 
omdat je rebels was, 
dag en nacht strijdend 
tegen het onrecht van de mensheid, 
dag en nacht strijdend 
tegen het onrecht van de mensheid. 
Duizend boeren eensgezind zingen wij je toe, 
we dalen af uit de bergen 
met onze zadelzakken vol liefde, 
omdat je de voorvechter bent, 
de gids en rechtvaardige, 
omdat je de voorman bent, 
de voorman van heel mijn volk, 
omdat je de voorman bent, 
de voorman van heel mijn volk. 
Zing, koekoeken, troepialen en zwaluwen, 
kom, troepialen,  
winterkoninkjes en grielen, 
moge de kolibrie zingen, 
kanaries y aritangas 
samen met de mystieke vogel, cua, cua, cua, 
zingt allen samen vrolijk, 
samen met de mystieke vogel, cua, cua, cua, 
zing vrolijk allen samen, 
samen met de mystieke vogel, cua, cua, cua, 
zing vrolijk allen samen. 
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Moment van stilte 
 
 

Herinneringen van Marijke, Anna Terra en Fabian 
 
 

Muziek van Yusuf / Cat Stevens – Morning has broken  

Morning has broken like the first morning 
Blackbird has spoken like the first bird 
Praise for the singing 
Praise for the morning 
Praise for them springing fresh from the Word 

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven 
Like the first dew fall on the first grass 
Praise for the sweetness of the wet garden 
Sprung in completeness where His feet pass 

Mine is the sunlight 
Mine is the morning 
Born of the One Light Eden saw play 
Praise with elation, praise every morning 
God's recreation of the new day 

Morning has broken like the first morning 
Blackbird has spoken like the first bird 
Praise for the singing 
Praise for the morning 
Praise for them springing fresh from the Word 
 
 

Ten uitgeleide muziek uit Taizé – Nada te turbe 
 

Gang naar het graf  

 

Bij het graf        

 Enkele woorden van Ineke 

 Dankwoord van Anna Terra 

 

Michaëlboom door Jos van Wunnik (CC) 


