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OPENING VAN DE VIERING

Begroeting van de overledene    (allen gaan staan)

Ter herinnering aan het doopsel wordt de overledene bij het binnenkomen van de 
kerk besprenkeld met wijwater.

Intredelied Introitus Requiem

  Requiem aeternam dona eis, Domine: 
  et lux perpetua luceat eis.
  Te decet hymnus, Deus, in
  Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem; Qui audis 
  orationem, ad te omnis caro 
  veniet propter
  iniquitatem.

Heer, geef hun de eeuwige rust: en het eeuwige licht verlichte hen. Voor U moet men 
zingen in Sion, God, en U in Jeruzalem dankoffers brengen. Tot U, die ons bidden 
aanhoort, komt ieder mens met zijn zonden.
 

Begroeting / Woord van welkom

Lichtritus, het ontsteken van de kaarsen 

We willen Licht en warmte meegeven, 
daarvoor nemen we het licht en de warmte van de Paaskaars, 
teken van hoop en verbondenheid met God en met elkaar.

We steken een kaars aan,
een klein vuur, een licht,
een teken van de warmte
die jij verspreidde.

 Licht van je liefde 
 Licht van je zorgzaamheid
 Licht van je optimisme
 Licht van je onbedaarlijke lach
 Licht van je hulpvaardigheid
 Licht van je leven, jouw leven met ons.
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Moge jouw licht
ons blijven verlichten
en het eeuwig licht verlichte jou,
zo zal licht
ons blijvend verbinden
en zal ons troosten
in donker en kou.

We hebben het LICHT bij Frans ontstoken, 
en vragen God, om hem bij de hand te nemen 
en hem te begeleiden naar een nieuw en eeuwig leven. Amen. 

In Memoriam
door Leny

Gebed om ontferming

Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

V. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
 fouten vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A. Amen 
 
Openingsgebed

DIENST VAN HET WOORD

Eerste Lezing Uit het boek Prediker
door Paul Kempers

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 spreken en 
een tijd om te zwijgen. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een 
tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. 



4

Wat heeft iemand dan aan al zijn zwoegen en werken? Ik overzag de bezigheden 
die God de mensen heeft opgelegd om er zich mee af te tobben. Alles wat Hij 
doet is goed op zijn tijd; ook heeft Hij de mens besef van duur gegeven, maar 
toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot het einde ondoorgrondelijk. 
Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed 
van te nemen. 

Woord van de Heer
A. Wij danken God

Tussenzang Psalm 126, Als God ons thuisbrengt

Refrein Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,dat zal een  droom zijn. 
 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

  Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
  Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen”.
  Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
  Gij onze vreugde. Refrein

  Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
  zoals rivieren in de woestijn,
  die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
  Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
  Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
  Zingende keert hij terug met zijn schoven. Refrein

Evangelielezing      (allen gaan staan)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes 

In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust worden. 
Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn Vader is ruimte voor 
velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om 
een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u 
heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar 
Ik ben. Gij weet waar Ik heen ga en ook de weg daarheen is u bekend.” Thomas 
zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de 
weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”

Woord van de Heer
A. Wij danken God
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Acclamatie

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.
      (u kunt weer gaan zitten)

Verkondiging

Gedachteniskruisje
door Marjolein en Ria

Ave Maria
  Ave Maria, gratia plena, 
  Dominus tecum,
  benedicta tu in mulieribus,
  et benedictus fructus ventris
  tui, Jesus.
  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.

Herinneringen
door Nicolette
  Ken je mij? Wie ken je dan?
  Weet jij mij beter dan ik?
  Ken je mij? Wie ben ik dan?
  Weet jij mij beter dan ik?

  Ogen die door de zon heen stralen
  zoekend naar de plek waar ik woon.
  Ben jij beeldspraak voor iemand
  die aardig is, of onmetelijk ver,
  die niet staat en niet valt
  en niet voelt als ik,
  niet koud of hooghartig.

  Ken je mij? Wie ken je dan?
  Weet jij mij beter dan ik?
  Ken je mij? Wie ben ik dan?
  Weet jij mij beter dan ik?
  Jij weet mij beter dan ik.
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Voorbede

God, wij bidden U voor allen die van nabij met het leven van Frans verbonden 
waren: voor Leny, zijn kinderen en kleinkinderen. Dat de herinnering aan zijn liefde 
en zorg en het leven wat zij met hem gedeeld hebben, hen tot troost mag zijn. 

Laat ons bidden
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij ook voor de overleden familieleden, die Frans zijn voorgegaan door de 
dood heen. In het bijzonder noemen we van familie Kempers, Albert, Jan en Peter 
en van de familie van Adrichem, Cocky Wubben en Marijke Hulst. 

Laat ons bidden
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij ook voor allen die naamloos stierven door oorlog, geweld en honger. 
Geef hen allen de eeruwige rust.

Laat ons bidden
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

COMMUNIEVIERING

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. 

Panis Angelicus

  Panis angelicus 
  fit panis hominum; 
  Dat panis coelicus 
  figuris terminum: 
  O res mirabilis! 
  Manducat Dominum 
  Pauper, servus et humilis.

Brood van de engelen wordt het brood van mensen; Het brood van de hemel maakt 
een einde aan de schaduwen; O, groot wonder! Dienaren, arm en nederig nuttigen 
hun Heer.  
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Gebed
Gij, die God zijt,
als Gij ons draagt in leven en dood, zie ons dan hier bijeen:
mensen die geboren worden, groeien, neergaan, sterven.
Gij hebt ons leven gedeeld in al die mensen die hebben geleefd 
en gestorven zijn. Wij noemen vandaag heel bijzonder Frans
In één adem noemen wij die ene mens van lang geleden,
Jezus van Nazareth, wat Hij gezegd heeft en gedaan kan ons 
niet worden afgenomen of in een graf begraven.
Daarom vieren wij Zijn gebaar telkens weer opnieuw. En wij 
vragen: Laat Zijn Brood ons lichaam en onze geest voeden,
dat wij erdoor gesterkt worden, alle dagen van ons leven. Amen.

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  

Communie
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
 Zie Hier de levensgave van onze Heer Jezus Christus,
 het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
 maar spréék en ik zal gezond worden.
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Lied  Er is een stad Jerusalaim

  Er is een stad voor vriend en vreemde
  diep in het bloemendal, 
  er is een mens die roept om vrede
  die mens roept overal.

Refrein Jerusalaim, stad van God,
 wees voor de mensen een veilig huis.
 Jerusalaim, stad van vrede,
 breng ons weer thuis.

  Er is een huis om in te wonen
  voorbij het dodendal.
  Er is een vader met zijn zonen,
  zij roepen overal. Refrein  

  Er is een tafel om te eten
  voorbij het niemandsland.
  Er is een volk dat wordt vergeten,
  dat volk roept overal. Refrein

  Er is een wereld zonder grenzen,
  zo groot als het heelal.
  Er is een hemel voor de mensen,
  dat hoor je overal. Refrein 

Dankgebed 

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. Amen

Herinneringen 
door Stijn
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DIENST VAN HET AFSCHEID - ABSOUTE

Absoute komt van absolvere, losmaken. Een laatste gebed om iemand los te maken 
van zijn fouten, maar ook opdat wij de overledene kunnen loslaten en aan God 
toevertrouwen. De naam wordt opnieuw genoemd. Bovendien wordt de overledene 
besprenkeld met wijwater dat herinnert aan de doop. Bewieroking is een eerbewijs. 
De overledene wordt bewierookt omdat het lichaam tempel is van de Geest en de 
mens geschapen is naar het beeld van God. 

Lied  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.

Collecte

Zegen

Uitgeleide  In paradisum 

  In paradisum deducant te
  angeli: in tuo adventu susci
  piant te martyres, et 
  perducant
  te in civitatem sanctam
  Jerusalem. 
  Chorus angelorum te 
  suscipiat, et cum Lazaro
  quondam paupere aeternam
  habeas requiem.

De engelen mogen u geleiden naar het paradijs, de martelaren mogen u ontvangen bij 
uw komst en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem. Het koor der engelen moge u 
ontvangen en moogt gij, samen met de arme Lazarus, de eeuwige rust vinden.



Onzichtbaar

Een zucht is onzichtbaar
net als de wind.

De nacht is onzichtbaar
als de dag begint.

Onzichtbaar zijn de dingen
die ik kwijt ben

die ik nooit meer vind.
Maar...

met mijn ogen dicht
zie ik alles

wat mijn hoofd verzint. 

Jojanneke




