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OPENING VAN DE VIERING

Afhalen van de overledene

Intredelied   Requiem aeternam

  Requiem aeternam dona eis, Domine, 
  et lux perpetua luceat eis.
  Te decet hymnus, Deus, in Sion,
  et tibi reddetur votum Ierusaiem. 
  Exaudi orationem meam,
  ad te omnis caro veniet.
(Heer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen.
U God, komt toe een loflied in Sion en een offer zal u gebracht worden 
in Jeruzalem. Verhoor mijn gebed; alle vlees zal tot u komen).
 

Kruisteken en groet  

Gijs vertelt over Annemie

 
Lichtritus 
met Tjard, Emilie, Leightonn en Niels
We steken kaarsen aan als symbool voor het licht en de warmte
die Annemie verspreidde.

Tjard  Licht van liefde voor haar lieve echtgenoot Gijs.
Emilie  Licht van haar zorgzaamheid voor haar gezin 
  en anderen die het nodig hadden.
Leightonn Licht van haar genieten van het vieren van het 
  leven samen met de familie.
Niels  Licht van haar vertrouwen in God en Maria.
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Lied aan het licht

  Licht dat ons aanstoot in de morgen,
  voortijdig licht waar in wij staan
  koud, één voor één, en ongeborgen,
  licht overdek mij, vuur mij aan.
  Dat ik niet uitval, dat wij allen zo
  zwaar en droevig als wij zijn
  niet uit elkaars genade vallen
  en doelloos en onvindbaar zijn.

  Licht, van mijn stad de stedehouder,
  aanhoudend licht dat overwint.
  Vaderlijk licht, steevaste schouder,
  draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
  Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of
  ergens al de wereld daagt
  waar mensen waardig leven mogen
  en elk zijn naam in vrede draagt.

  Alles zal zwichten en verwaaien
  wat op het licht niet is geijkt.
  Taal zal alleen verwoesting zaaien
  en van ons doen geen daad beklijft.
  Veelstemmig licht, om aan te horen zo-
  lang ons hart nog slagen geeft.
  Liefste der mensen, eerstgeboren,
  Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Gebed om vergeving en Kyrie
P:  Heer, die de gestorvenen rust en verlichting schenkt,  
 ontferm U over ons.
A:  Heer, ontferm U over ons.
P:  Christus, die de rechtvaardigen binnenleidt in het eeuwig leven,  
 ontferm U over ons.
A:  Christus ontferm U over ons.
P:  Heer, die ons allen aan uw tafel nodigt, 
 ontferm U over ons.
A:  Heer, ontferm U over ons.
P:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
 onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen.
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Openingsgebed

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing  Prediker 3, 1 - 22 
gelezen door kleinzoon Tjard

Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. 
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten. 
Een tijd om te doden en een tijd om te genezen, 
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 
Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 
Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen, 
een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien. 
Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen. 
Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen, 
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 
Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, 
een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. 
Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en gezwoeg? 
Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd 
om over te tobben. Alles wat Hij doet is goed op zijn tijd; 
ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven, maar toch blijft Gods 
werk voor hem vanaf het begin tot aan het einde ondoorgrondelijk. 
Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er 
goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met 
al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God. 

Woord van de Heer.  
A: Wij danken god.
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Tussenzang  Uit vuur en ijzer

  Uit vuur en ijzer, zuur en zout
  zo wijd als licht, zo eeuwen oud,
  uit alles wordt een mens gebouwd 
  en steeds opnieuw geboren. 
  Om ijzer in vuur te zijn,
  om zout en zoet en zuur te zijn,
  om mens voor een mens te zijn
  wordt alleman geboren. 

  Om water voor de zee te zijn,
  om anderman een woord te zijn,
  om niemand weet hoe groot en klein,
  gezocht, gekend, verloren
  om avond en morgenland
  om hier te zijn en overkant,
  om hand in een andre hand. 
  om  niet te zijn verloren. 

  Om oud en wijd als licht te zijn,
  om lippen, water, dorst te zijn,
  om alles en om niets te zijn,
  gaat iemand tot een ander.
  Naar verte die niemand weet,
  door vuur dat mensen samensmeedt,
  om leven in lief en leed
  gaan mensen tot elkander.

Evangelie  Johannes 16, 16-28  (allen gaan zo mogelijk staan)

P:  De Heer zal bij u zijn.
A:  De Heer zal u bewaren.
P:  Lezing uit het heilig Evangelie
 van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
A:  Lof zij U, Christus.

En Jezus zei: ‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna 
zien jullie me terug.’ Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat 
betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, 
maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? Wat 
betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ 
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Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te 
begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet 
meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? Waarachtig, ik verzeker jullie: 
je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd 
zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart 
heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren 
is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter 
wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, 
en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven 
jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook 
vraagt in mijn naam hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in 
mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je 
vreugde volmaakt zijn. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt 
een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen 
over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet 
meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie 
lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik 
ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik 
de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’

Zo spreekt de Heer.
A:  Wij danken God.         (u kunt weer gaan zitten)

Acclamatie na het Evangelie
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. Amen

Zonen René en Martijn vertellen

Overweging
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Voorbeden 
door kleindochter Emilie

God wij danken U: Voor mijn echtgenote, onze moeder, schoonmoeder, 
oma Annemie voor hoe wij haar hebben mogen leren kennen. Dank U wel 
voor wie zij was: een liefdevolle, vrouw.  Wij vragen U: laat haar tot rust 
komen tot U.
Laat ons zingend bidden:
A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

God wij bidden U: Voor alle overledenen uit onze families. Vandaag heel 
speciaal voor haar broer André en haar zoon Leon. Geef ons de moed om 
zonder hun verder te leven, en geef hen het eeuwig leven bij U.  
Laat ons zingend bidden:
A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

God wij bidden U: Voor allen die het gevoel hebben dat ze niet meer thuis 
zijn; dat zij mensen zullen ontmoeten die hem een warm hart toe dragen. 
Laat ons zingend bidden:
A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Goede God, wij bidden U: Dat wij die met Annemie verbonden waren, nu 
ook omwille van haar dood, dieper met elkaar verbonden zijn. En mogen 
wij in die saamhorigheid en in alle vriendschap en vrede op aarde de belofte 
herkennen dat U ons in de dood getrouw zult zijn.  Amen

Gedachteniskruisje 
Opgehangen door de kleinkinderen
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Lied  Wij groeten u o Koningin

  Wij groeten u, o Koningin, o Maria:
  u Moeder vol van teed're min, o Maria:

  Refrein:  Groet haar o Cherubijn;  prijs haar o Serafijn, 
  prijst met ons uw Koningin:  Salvé, salvé, salvé Regina.

  O, moeder van barmhartigheid, o Maria:
  en troost in alle bitterheid, o Maria:    Refrein

  Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd', o Maria: 
  Leid gij ons op de weg der deugd, o Maria: Refrein

  Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
  de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria:  Refrein

DIENST VAN DE COMMUNIE
Overbrengen van het Heilig Brood

V.: Het Brood van de Eucharistie is bewaard, zodat wij het ook vandaag 
kunnen delen met elkaar. Wij plaatsen dit Brood in ons midden en weten 
ons verbonden met Jezus Christus en met elkaar. Samen rond deze tafel 
herinneren wij ons hoe Hij zich liet breken als brood.

Psalm 23   Want mijn Herder is de Heer  

  Refrein: Want mijn herder is de Heer:
  nooit zal er mij iets ontbreken.

  Mijn Herder is de Heer: het ontbreekt mij aan niets.
  Hij legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan mijn ziel,
  Hij leidt mij naar rustige waat’ren  om mijn ziel te verkwikken. 

  Hij leidt mij in het rechte spoor, omwille van Zijn naam.
  Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad.
  Uw staf en Uw stok zijn mijn troost, Gij zijt steeds bij mij.           
  Refrein

  Gij bereidt voor mij een tafel, voor het oog van mijn vijand.
  Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn beker vloeit over.

  Mij volgen Uw heil en Uw mildheid, al de dagen van mijn leven.
  In het huis van mijn Heer wil ik wonen, tot in lengte van dagen.  
  Refrein
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Onze Vader

V.: Bidden wij tot God onze Vader met de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft:
A. Onze Vader, die in de hemel zijt,    
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  Amen.

Uitnodiging tot de communie

V: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld.
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
 maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

Communie
De deelname aan de communie is een uiting van verbondenheid van 
gedoopten met elkaar en met de Verrezen Heer Jezus Christus die door 
het Heilig Brood in ons komt. Zij die dit katholieke geloof delen kunnen 
op gebruikelijke wijze ter communie gaan. Anderen kunnen ook naar voren 
komen en een zegen of vredeswens ontvangen. U kunt ook rustig blijven 
zitten in respect voor ieders levensovertuiging.
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Communielied Vriendelijk licht

  Zo vriendelijk en veilig als het licht,
  zoals een mantel om mij heen geslagen,
  zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
  ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
  dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
  Wil mij behoeden en op handen dragen.

  Want waar ik ben, als Gij niet wijd en zijd,
  waakt over mij en over al mijn gangen.
  wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
  om, als ik val, mij telkens op te vangen.
  Ik leef niet echt, als gij niet met mij zijt.
  Ik moet in lief en leed naar u verlangen.

  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
  dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
  Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
  wil alle liefde aan uw mens besteden.
  Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft,
  Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

Communiedankgebed

Heer onze God, wij danken u met heel ons hart, 
want Gij hebt ons tot leven geroepen. 
Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, 
uw Zoon, onze Heer. Met eerbied noemen wij uw Naam. 
Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen.
Zendt dan nu Vader de Trooster en Helper 
hier in ons midden uw Heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart, 
sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
A: Amen
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Broer Wil vertelt 
 
Collecte

Collectelied Blijf mij nabij

  Blijf mij nabij wanneer het avond is,
  wanneer het licht vergaat in duisternis.
  Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
  bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.

  Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord,
  wijs mij de weg en leid mij veilig voort.
  Blijf mij nabij in vreugde en verdriet.
  Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet.

  Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht,
  wanneer ik hoor, dat U mij thuis verwacht,
  dan weet ik Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
  dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.

DE LAATSTE GROET

Absoute 

Broeders en zusters,
om de laatste eer te brengen aan deze mens,
om recht te doen aan haar leven en sterven,
staan wij hier rondom het lichaam,
dat ons van haar is overgebleven.

Wij houden onze ogen gericht
op het kruis van Jezus Christus,
en wij spreken uit, in tastend geloof,
dat dit het einde niet is,
dat onze God een God van levenden is.
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Meer dan haar lichaam
is ons de naam van deze mens gebleven;
die naam spreken wij hier uit
met eerbied en genegenheid
en wij bidden:

Heer God, herinner U haar naam,
die zij van mensen heeft ontvangen
en waarin zij gekend wordt,
ook al is zij gestorven,
die naam die Gij geschreven hebt
in de palm van uw hand.

Ten teken van onze hoop
dat God aan deze mens en aan allen
een nieuw en onsterfelijk lichaam zal geven
en om te getuigen van ons geloof in de verrijzenis,
zegen ik dit lichaam in de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
besprenkel het met doopwater
en geef het de eer van de wierook.

Besprenkeling en wierook

Lied  Ave Maria

  Ave Maria, gratia plena,
  Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
  et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
(Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de 
gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw 
schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in 
het uur van onze dood. Amen).
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Slotgebed

Goede Vader, U bent ons steeds goedgezind, in uw handen bevelen wij 
onze zuster 

Annemie Steenvoorden - Rikken

Wij hebben het vaste vertrouwen dat zij met Christus zal verrijzen op de 
jongste dag, zoals allen die in Christus zijn gestorven. Wij danken U voor 
alle weldaden waarmee U dit sterfelijke leven hebt overladen. Ze zijn voor 
ons een teken van uw goedheid, een teken ook van de gemeenschap in 
Christus van de heiligen. Luister dan Heer, welwillend naar ons gebed: 
open voor Annemie Steenvoorden - Rikken de poort van het paradijs en 
laten wij die achter blijven elkaar troosten met het geloof, totdat wij allen 
Christus tegemoet gaan en voor altijd met U en onze zuster verenigd zijn, 
door Christus onze Heer.
Amen.

Uitgeleide lied In paradisum

  In paradisum deducant te angeli;
  in tuo adventu suscipiant te martyres
  et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
  Chorus angelorum te suscipiat
  et cum Lazaro, quondam paupere,
  aeternam habeas requiem.
(Ten paradijze geleiden u de engelen; mogen de martelaren u bij uw komst 
begroeten en u leiden tot in de hemelse stad Jeruzalem. Moge het koor 
der engelen u ontvangen en moge u met Lazarus, de arme van weleer, 
voor altijd rusten in vrede).

Wij begeleiden Annemie naar haar laatste rustplaats.






