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Openingsmuziek: Only Time  
 

Begroeting  
 

Wees welkom allemaal. 
In het bijzonder willen wij de families en vrienden welkom heten van 
de overledenen die wij vandaag in deze Allerzielenviering willen 
gedenken. Het is geen gemakkelijke dag vandaag. 
Zoveel herinneringen flitsen door ons hoofd. En ook al zijn ze mooi en 
goed, toch is vrede vinden met het afscheid van een geliefd mens 
niet eenvoudig. 
 

Gebed 
 

God wil voor ons een God van liefde en vertroosting zijn, die ons 
nabij is en sterkt, ook als pijn en gemis ons leven tekenen. 
Moge U hier, met ons zijn. 
Moge U ons en onze overledenen zegenen. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen 
 

Openingswoord 
 

Gisteren vierden we het feest van Allerheiligen. 
Vandaag, met Allerzielen, willen wij terugdenken aan diegenen die 
van ons zijn heen gegaan. 
In die zin raakt het feest van Allerzielen, ieder van ons. 
Iedereen heeft wel in de voorbije jaren iemand zien heengaan die 
hem of haar nauw aan het hart heeft gelegen: 
een vader of moeder, 
een kind, 
een partner, 
een broer of zus, 
ooms en tantes, neven en nichten, 
vrienden of vriendinnen of buren…. 
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Laten we in deze viering God danken om al die lieve en goede 
mensen die van ons zijn heengegaan en die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart. 
 

Gedicht 
 

Waar zal je zijn? 
In het geheim van de sterren, 
waar we samen naar kijken? 
Of misschien in het lied van de wind? 
En als het herfst wordt 
in die kwetsbare tint 
van vallende bladeren? 
 

Waar zal je zijn, 
als we zwijgzaam van verdriet 
opnieuw je voetsporen horen? 
En hoe je zachtjes de deur sluit 
Zoals gewoonlijk? 
En toch, vinden wij je niet. 
 

Misschien heb je ergens 
Iets achter gelaten? 
We zullen je, net als voorheen, 
Bij je naam noemen. 
Alleen wat zachter, 
hoewel de stilte zelden zo hard valt. 
De dingen staan roerloos, 
en jouw plaats aan tafel 
Bleef nimmer zo leeg. 
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Maar geef een teken. 
Knipoog of leg een hand  
op een schouder, 
 

wanneer je een ogenblik 
met ons meeloopt. 
 

Zo ver kan je nooit 
van ons weggaan, 
dat er geen glimp van jou 
meer zou zijn. 
 

Muziek: Somewhere  
 

Het Licht van de Paaskaars  
 

Allerzielen is terugdenken aan mensen die bij ons waren, maar niet 
meer onder ons zijn. 
Allerzielen is terugdenken aan dierbaren die in ons hart en in onze 
liefde blijven voortleven over de grens van het sterven heen. 
Allerzielen is even de pijn weer voelen van het afscheid, maar is 
blijven geloven dat er meer is dan alleen dit leven, eeuwig leven. 
Allerzielen is weer beseffen dat wij op aarde slechts op weg zijn naar 
het beloofde land, waar reeds velen zijn aangekomen. 
Allerzielen is onder het licht van de Paaskaars, we hopen immers dat 
de overledenen na de donkere tunnel van de dood nieuw licht 
hebben bereikt, licht dat nooit meer gedoofd kan worden.  
De Paaskaars, symbool van onze goede wil om licht te zijn voor 
elkaar, met name voor hen die door hun verdriet in het duister lopen. 
Daarom is het zinvol dat wij op deze avond de Paaskaars branden, 
Dat we in Zijn licht met elkaar samenzijn. 
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Aansteken van de Paaskaars 
 

Als teken van warmte en verbondenheid, nodigen wij u uit naar 
voren te komen om een kaarsje aan te steken en deze op de trap van 
het altaar te plaatsen om uw dierbaren te gedenken. 

 
Muziek: The Reason 
 
Evangelie  
Joh. 11-18 
 

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het 
graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het 
hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam 
van Jezus had gelegen. Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze 
hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben 
neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar 
ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie 
zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt 
weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik 
hem meenemen. Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en 
zei: Meester!  Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet 
opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg 
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar 
mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de 
leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde 
alles wat hij tegen haar gezegd had.  
 

Muziek: The Rose 
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Herdenken:   
 

Samen door het leven gaan betekent licht en warmte zijn voor elkaar. 
Gehuwden samen met elkaar, ouders met hun kinderen, kinderen 
met hun ouders, vrienden met vrienden. Altijd is er iets van licht en 
warmte en als de dood komt, vroeg of laat, dan ervaren we het gemis 
als leegte, als koude. En toch, het licht van onze dierbaren blijft 
schijnen over de dood heen, hun warmte blijven we voelen, ook al 
zijn ze weg uit ons midden.  
Nu wij vandaag onze dierbare overledenen gedenken, willen we ook 
bedenken dat ze ondanks de leegte toch nog licht zijn voor ons, 
ondanks de kou toch nog warmte.  
Daarom willen we hen gedenken door voor iedere overledene van 
het afgelopen jaar een kaars aan te steken als een teken dat we 
dankbaar zijn voor hun licht en warmte en ook als teken van onze 
hoop dat zij nu deel mogen hebben aan het licht en de warmte van 
God hun schepper.  
We steken nu een kaars aan voor de volgende overledenen: 
 

Overgegaan naar het licht gedenken wij: 
Jacobus Kruijer 
Corrie Karsten-Pronk 
Johan Dekker 
 

Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis 
Fanfare: Blijf bij mij Heer 
 

Overgegaan naar het licht gedenken wij: 
Jan Broersen 
Jo Ligthart 
Sam Ligthart 
 

Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis 
Fanfare: Blijf bij mij Heer 
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Overgegaan naar het licht gedenken wij: 
Annie de Cock-Bakker 
Piet Burger 
Aat Besteman 
Marie Boekel-Tesselaar 
 
Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis 
Fanfare: Blijf bij mij Heer 
 

Overgegaan naar het licht gedenken wij: 
De kaarsen die nu aangestoken worden, staan voor alle andere 
overledenen in onze familie- en vriendenkring, niet alleen die van het 
laatste jaar, maar ook de velen die in de voorafgaande jaren van ons 
zijn heengegaan en met wie wij ons verbonden blijven voelen. 
Vandaag gaan onze gedachten speciaal uit naar hen. Dankbaar voor 
het vele wat ze voor ons betekent hebben. 
 

Heer, wees voor al uw mensen een veilig thuis  
Fanfare Blijf bij mij Heer 
 

Laten we nu gaan staan en samen bidden met de woorden die Jezus 
ons gegeven heeft 
 

Onze Vader ... 
Wees gegroet…. 
 

Wij gedenken vanavond alle overledenen die ons dierbaar zijn, hen 
wier dood ons nog vers in het geheugen ligt en hen die al langer 
geleden gestorven zijn.  
De speciale plek die zij hadden in ons hart blijven ze innemen.  
Voor allen bidden we nu een minuut in stilte… 
 

Muziek: Ave Maria 
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Voorbeden  
 

God, Vader van alle mensen 
herinner U de namen van alle overledenen, 
juist zoals wij het nooit vergeten. 
Wees licht en warmte voor allen 
 
schenk Uw licht en warmte ook aan het die achterbleven, 
aan de partners, de ouders, de kinderen, de broers en zussen, 
de familie, de vrienden 
die elke dag weer de pijn van het gemis voelen. 
Laat ons bidden…. 
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

Goede God, wees licht voor hen in donkere uren. 
Dat zij hun verdriet kunnen dragen, zonder zich erin te verliezen. 
Dat zij het gemis, door de dood kunnen verwerken. 
Wees licht voor hen en voor mensen in hun omgeving 
die hen troosten en ondersteunen. 
Laat ons bidden…. 
Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. 
 

Vandaag wordt ons gebed speciaal gevraagd voor…. 
Wij bidden U, dat al deze mensen mogen blijven voortleven in de  
gedachte en herinneringen van ieder van ons. 
Laat ons bidden…. 
Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. 
 

God onze Vader 
Groot is Uw goedheid en grenzeloos Uw zorg om ons 
geef dan onze dierbare overledenen Uw eeuwige rust, vrede en 
liefde, Amen 
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Collecte 
 

Dan wordt nu de collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd 
is voor onze eigen parochie. 
 

Muziek: Eleni 
 
Gedicht 
 

Jij bent onvergetelijk geworden 
in mijn leven. 
Jij zult altijd in mijn gedachten zijn. 
Ik zal nog van je dromen. 
Ik kan niet begrijpen 
dat jij weg bent, voorgoed. 
 
Jij bent onvergetelijk geworden 
in mijn leven. 
Jij zult altijd met mij meegaan 
op de levensweg. 
Ik zal heimwee naar je hebben. 
Ik had je langer willen vasthouden. 
Ik had je nog zoveel willen zeggen. 
 
Jij blijft een litteken 
in mijn leven. 
Jij blijft een teken van liefde 
alle dagen die nog komen. 
Aan jou zal ik me optrekken. 
Jou gedenkend zal ik groeien 
en krachtig worden. 
Ik zal vol levensmoed verder gaan. 
Jij onzichtbaar bij mij 
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Slotgebed 
 

Steeds onderweg zijn we 
Met geloof en twijfel 
Hoop en wanhoop 
Met de wind tegen 
Of in de rug 
Windstilte 
We gaan met verhalen; 
Hoe Jezus leefde en stierf 
En zien hoe de zon opgaat 
-daarna- 
En zegent met licht 
 
Zegen ons  
Met licht en warmte 
En een vermoeden van uw  
Aanwezigheid, 
Zegen ons met een vermoeden van goedheid 
En anderen tot zegen te kunnen zijn 
Amen 
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Slotwoord 
 

We zijn nu aan het einde gekomen van dit deel van de viering. Wij 
nodigen u uit om mee te gaan naar het kerkhof. Daar hebben we een 
korte samenkomst met gebed en muziek. Een mooi moment van 
stilte en rust. Achterin de kerk wordt aan u een kaars uitgereikt die u 
mee kunt nemen naar het kerkhof en daar, na afloop van de 
samenkomst, een plekje kunt geven bij uw dierbare. Tevens is er 
daarna gelegenheid om koffie te drinken hier in de kerk. 
 
De familie van de overledenen kunnen het kruisje wat het afgelopen 
jaar voorin de kerk heeft gehangen en de kaars van de overledene die 
wij vanavond hebben aangestoken na afloop van deze viering of na 
afloop van het kerkhof bezoek ophalen. 
Dan willen wij de Fanfare Hildegardis van harte bedanken voor de 
prachtige muzikale ondersteuning.  Ze zullen straks nog een slotlied 
spelen waarna wij samen naar het kerkhof zullen gaan. 
 

Ga dan allen heen in vrede, in de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, Amen. 
 

Slotmuziek: She believes in me 
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Op het Kerkhof  
 

God, Heer van levenden en doden.  
Zie hoe wij hier op deze plek met bloemen en licht,  
onze dierbare overledenen willen eren. 
Waarin wij onze dankbaarheid weergeven voor alles 
wat zij voor ons gedaan en betekend hebben. 
 

Bloemen die ook tekenen zijn van onze hoop 
dat zij nu een vaste plaats gekregen hebben 
in de tuin van uw hemelse heerlijkheid, 
waar geen koude of droogte, geen storm of noodweer hen nog kan 
deren, waar zij voor eeuwig geborgen zijn in uw grenzeloze liefde. 
Zie ook ons verdriet en rouw, de pijn van het gemis 
en laat ook ons de kracht van uw liefde ervaren, 
opdat wij hoopvol en zinvol verder kunnen in ons leven.  
Mogen allen die hier begraven liggen  
Of zijn bijgezet in de urnenmuur 
Door uw barmhartigheid rusten in vrede. Amen 
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Gedicht 
 

Omdat ieder lichtje een verhaal is 
Groter dan alle woorden 
Van missen en dood  
Van liefde levensgroot 
Die we spraken en hoorden 
Daarom maken we licht 
 

Omdat samen niet alleen is 
Als de dagen donker zijn 
Zo ver weg, zo dichtbij 
De sterren ver voorbij 
Delen in liefde en pijn 
Daarom maken we licht 
 

Omdat alles er mag zijn  
Als je rouwt om een vriend 
De schreeuw en de stilte 
De warmte en de kilte 
Die je steeds weer op je weg vindt 
Daarom maken we licht 
 

Omdat ze nooit worden vergeten 
Omdat ze werkelijk bestaan 
Iedere naam, ieder lichtje, 
Iedere ziel, ieder gezichtje 
Gekoesterd in je hart voortaan 
Daarom maken we licht 
 

Trompet: Een laatste groet 
 
 

Wij willen dit samenzijn afsluiten met een kop koffie in de kerk.  
Wij bedanken iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en mogen de 
woorden vanavond hier gesproken u sterken in deze donkere dagen. 
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