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Verder leven in hun naam
Verder leven in Zijn naam

Fanfare: Hallelujah
Gedicht
Praten over iemand
Die is heengegaan,
Vragen: ‘Hoe was hij?’ of:
‘Wie was die vrouw voor jou?’
raakt diepe lagen aan in hen,
die na een afscheid
zonder hun geliefde
moeten verder gaan.
Tastend in herinnering
groeit het wonder van verwondering
om wat hij was, om wat zij deed.
Wat zo gewoon was, krijgt een nieuwe klank
en terwijl wij zoeken naar de woorden,
klinken zachtjes de akkoorden
van een leven met elkaar dat nu voorbij is,
maar dat in het licht van de herinnering
ook stil maakt van verwondering en dank.
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.

Laten we deze viering beginnen met het kruisteken, In de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.
Gebed
God, het is stil in ons.
Meer nog, stilte hangt om ons heen.
U weet dat in die stilte zoveel leeft
dat we niet in woorden kunnen vangen.
Mogen wij dit uur het woordeloze verdriet,
het sprakeloze gemis,
de mooie herinneringen voor U neerleggen.
Wil ons horen, en spreek ons aan met Uw liefde,
opdat de leegte in ons kan ontkiemen tot ruimte
waar leven kan ontstaan,
vanuit het vertrouwen
dat zij die wij moeten missen
met ons en U verbonden blijven.
Als wij bidden God, dan doen wij dat, omdat we beseffen dat er meer
is dan voor onze ogen zichtbaar is. Dat U er bent en dat U groter bent
dan ons hart.
Als wij bidden God, dan spreken we uit wat in ons leeft dit uur: ons
verdriet, onze eenzaamheid, onze vragen, onze toekomst.
Als wij bidden God dan luisteren we naar het geheim dat in ons woont.
Uw adem, eens gekregen, Uw kracht die leven doet, de stilte van ons
hart waarin U tot ons spreekt en ons bemoedigt.
Als wij zo bidden God, dan groeit in ons Uw weten, en ons vermoeden,
dat niet de dood het einde is. Dat hoop op leven nooit vergaat en dat
U zelf die hoop en onze toekomst bent ook vandaag, de dood voorbij.

Fanfare: Make you feel my love
In 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 is het symbool van de Levende Christus en vormt voor
ons het symbool van 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.
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 daarmee uw dierbaren te gedenken.
Fanfare: The Reason
Lezing Het verhaal van de drie bomen
“Er waren eens drie bomen. Tijdens een harde storm verloren ze alle
drie een tak waarvan ze erg hielden. De bomen gingen alle drie op een

andere manier met hun verlies om. Een paar jaar later ging ik op zoek
naar de bomen en heb ik ze weer gevonden.
De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies en ieder voorjaar
als de zon hem uitnodigde om te groeien, zei hij: “Nee, dat kan ik niet
want ik mis een belangrijke tak”. Deze boom was klein gebleven en
stond in de schaduw van andere bomen. De zon kon er niet meer bij.
De wond waar de tak was afgebroken kon je goed zien; het was het
hoogste punt van de boom gebleven. De boom was na het verlies niet
meer verder gegroeid.
De tweede boom was zo geschrokken van de pijn dat hij had besloten
om het verlies te vergeten. Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op
de grond. Hij was bij een voorjaarsstorm omgewaaid omdat zijn
wortels geen houvast meer hadden in de aarde. De plek van de wond
was moeilijk te vinden. Deze zat verstopt achter een heleboel vochtige
bladeren.
De derde boom was ook geschrokken van de pijn en de leegte in zijn
lijf. Hij had gerouwd om zijn verlies. Het eerste voorjaar toen de zon
hem uitnodigde om te groeien, had hij gezegd: “Dit jaar nog niet, het is
te vroeg.” Toen de zon het tweede voorjaar weer terugkwam met de
uitnodiging had hij gezegd: “Ja zon, verwarm mij maar. Mijn wond
heeft warmte nodig, zodat ze weet dat ze erbij hoort.” Toen de zon het
derde voorjaar weer terug kwam, sprak de boom: “ Ja zon, kom maar,
ik wil weer groeien. Ik weet dat er nog veel te groeien is.” De derde
boom was moeilijk te vinden want hij was groot en sterk geworden,
dat had ik niet verwacht. Gelukkig kon ik hem herkennen aan de
dichtgegroeide wond die vol trots in het zonlicht stond.
Fanfare: Eres Tu

Evangelie Joh. 14 1-6 (iedereen gaat staan)
(In het evangelie horen we een troostende boodschap voor mensen
met verdriet)
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
heenga en ook de weg daarheen is u bekend.
‘Tomas zei tot Hem: ‘ Heer, wij weten niet waar Gij heen gaat: 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.
Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God.
Herdenking van de overledenen
Verdriet en dankbaarheid,
duisternis en licht gaan samen in het leven.
Meer dan ooit voelen we dat op dit moment,
nu we onze dierbare overledenen gedenken.
We gaan nu een kaars opsteken voor onze dierbare
overledenen van het afgelopen jaar.
Die kaars symboliseert het licht dat zij voor ons
waren in hun leven, voor alle blije dagen die we
samen beleefd hebben.
Die kaars is ook een teken van dankbaarheid
voor alles wat onze gestorven partner, vader, moeder,
broer of zus, goede vriend of vriendin, voor ons
betekend en gedaan heeft.

Die kaars is ook een symbool van ons geloof
dat God zijn eeuwig licht aan hen geschonken heeft,
dat onze overledene in de eeuwige zon van Zijn liefde
voor altijd vrede en vreugde gevonden heeft.
Overgegaan naar het licht gedenken wij:
Willy Smit-Kooijman
Jan Strooper
Willem Blom
Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis
Fanfare: Blijf bij mij Heer
Overgegaan naar het licht gedenken wij:
Annie Buter- van Schagen
Rudolf Wessel Visser
Zus Pronk
Johannes Duister
Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis
Fanfare: Blijf bij mij Heer
Overgegaan naar het licht gedenken wij:
Anna Maria Veldboer-Schipper
Afra Blom-Kruijer
Ina Schabbing-Blom
Judy van Engelenburg-Karsten
Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis
Fanfare: Blijf bij mij Heer
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. Moge zij allen
gelukkig zijn in Gods eeuwig licht.
Heer, wees voor al uw mensen een veilig thuis in uw hemel, in uw
liefde zonder grenzen.
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……..
Fanfare: Romance
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 hen 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
Collecte
Dan wordt nu de collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is
voor onze eigen parochie.
Fanfare: Laat me
Gedicht: Jij Blijft bij ons
Het word avond, het wordt morgen,
de tijd gaat onherroepelijk verder,
soms te snel voor ons gevoel, soms veel te langzaam,
maar we moeten verder zonder jou.

De nachten worden langer,
donkere avonden staan ons te wachten,
de bladeren vallen en doen ons aan de dood denken,
maar wij moeten er doorheen zonder jou.
Jij bent voor ons ver weg, onbereikbaar,
in die nieuwe tijd die eeuwigheid heet,
waarin geen morgen en geen avond meer is,
geen zomer en geen winter.
geen duisternis maar alleen licht.
Maar elke dag, elke minuut, dragen we jouw naam met ons mee.
al wat in je leefde en je dreef, gaat in ons verder,
want meer dan ooit spreek je nu tot ons hart
en in stille uren ben je ons meer nabij dan woorden kunnen zeggen.
Jouw stem niet verwaaid, jouw woorden niet uitgewist,
jouw vragende, sprekende ogen niet vergeten.
jij leeft voort daar waar ook wij leven en verder gaan in jouw geest.
Slotgebed
God, vader van alle mensen
Herinner U de namen van alle overledenen,
juist zoals wij hen nooit vergeten.
Wees licht en warmte voor hen allen.
Schenk Uw licht en warmte ook aan hen die achterbleven,
Wees licht voor hen in donkere uren,
dat zij hun verdriet kunnen dragen zonder zich erin te verliezen.
zonder verbitterd of opstandig te worden.
Wees licht voor hen, in en door mensen in hun omgeving
die hen troosten en ondersteunen.
Dat vragen wij U in Jezus naam.

Slotwoord
Wij zijn aan het einde gekomen van deze viering.
Wij nodigen u uit om mee te gaan naar het kerkhof, daar hebben we
een korte samenkomst met gebed en muziek.
Achterin de kerk worden aan u kaarsen uitgereikt die u mee kunt
nemen naar het kerkhof.
Tevens is er gelegenheid om koffie te drinken voorin de kerk.
De familie van de overledenen kunnen het kruisje en de kaars na
afloop van deze viering of na afloop van het kerkhof bezoek ophalen.
Wij willen fanfare Hildegardis van harte bedanken voor hun mooie
muzikale ondersteuning, ze zullen zo nog het slotstuk spelen.
Ga dan allen heen in vrede, in de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest, Amen
Fanfare: My Way

Op het kerkhof
Gedicht: Gefluister
Als we hier op het kerkhof zijn bij onze dierbaren
bij hen die voor altijd de stilte bewaren.
Dan horen we de wind met de bladeren spelen
en heel zachtjes en intiem onze oren strelen.
Dan lijkt het wel alsof de bomen fluisteren
en ons uitnodigen naar het te luisteren.
Maar het is een taal die we niet verstaan,
de taal van hen die van ons zijn heengegaan.
De mensen aan de overkant van het leven
en toch voor altijd met ons in liefde verweven.
Maar in het stille land blijven zij tot ons fluisteren
en ons uitnodigen naar het te luisteren.
Maar als we echt stil worden van binnen,
en tot rust komen met al onze zinnen.
Kunnen we zachtjes hun woorden horen,
tot ons gesproken zo lang van te voren.
Zo blijft hun leven tot ons fluisteren,
en ons uitnodigen naar hen te luisteren.
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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