
 

 
 

Fanfare 
 
Gedicht: 
Een boom kan niet alleen maar in bloei staan.  
Eens komt het moment van loslaten. Als bladeren in de herfst.  
Een boom kan niet alleen maar in bloei staan. Alles heeft zijn tijd. 
 
Zo hebben wij een deel van elkaar losgelaten, 
overgedragen aan de wind.  
Maar weet: Ik heb je gezien.  
Toen, nu en voor altijd.  
 
Begroeting 
Welkom allemaal bij deze bijzondere Allerzielenviering. Een viering 
door de corona in besloten kring. Welkom aan alle families van de 
overledenen die wij vandaag in deze viering willen gedenken. Ook een 
welkom aan alle mensen thuis die ons volgen via de livestream. 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. Maken we samen 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. 
 
Fanfare 
 
Gedicht         Een jaar voorbij  (Theo Vertelman) 
Een jaar voorbij, een jaar leegte, gemis, verdriet, onmacht. Ik mis je zo. 
Dit hele jaar; verjaardag zonder jou, vakantie zonder jou, feest zonder 
jou, iedere dag de herinnering aan vorig jaar met jou. 
Over alles heen ligt de sluier van jouw dood. 
 
Een jaar voorbij, een jaar leegte, een jaar alleen. 
Sinterklaas rijmt niet zonder jou, Kerstmis kent geen sfeer zonder jou, 
ik ervaar het Kind niet, zie geen licht, het is donker in mij, doods, Oud 
en Nieuw verdooft me. 
Over alles heen ligt de sluier van jouw dood. 
 
Een jaar voorbij, een jaar leegte, gemis, verdriet, onmacht. 
Ik mis je stem, je lach, je lichaam, je warmte, je aanwezigheid. 
Het lukt me niet te genieten van een nieuwe dag, thuis, op het werk, 
bij anderen. 
Over alles heen ligt de sluier van jouw dood. 
 
Overal alleen naar toe, overal mensen samen en ik alleen. 
Ze bedoelen het goed, hebben het beste met me voor, proberen me 
op te vangen, te steunen, lief echt waar, maar ik mis jou 
Ik kom alleen thuis, wie wacht er nog op mij, wie kan vertellen hoe het 
was, wat het was? 
Wie ligt er naast me, wie voel ik, wie ruik ik, wie hoor ik? 
 
Een jaar voorbij, een jaar leegte, gemis, verdriet, onmacht. 
Iedere dag de herinnering van vorig jaar met jou. Wanneer wordt de 
leegte weer gevuld, wanneer wordt het gemis dragelijk, wanneer het 



 

 
 

verdriet gestild, wanneer krijg ik weer kracht?  Kun je mij niet helpen, 
troosten, steunen, sterken. 
 
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, 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. 
 
 
Fanfare 
 
 
Lezing   Tekst Prediker 3, 1-4 "Alles heeft zijn uur": (vrije vertaling) 
Alles heeft zijn uur; voor alles wat er onder de hemel gebeurt, is er een 
vaste tijd. Een tijd van geboren worden en een tijd van doodgaan. Een 
tijd van planten en een tijd van oogsten. Een tijd van afbreken en een 
tijd van opbouwen. Een tijd van huilen en een tijd van heerlijk lachen. 
Een tijd van in de rouw zijn en een tijd van plezier maken. Een tijd van 
zoeken en een tijd van verliezen. Een tijd van bewaren en een tijd van 
alles maar weggooien. Een tijd van zwijgen en een tijd van spreken. 
Alles heeft zijn tijd. Alles wat God maakte is goed op zijn tijd.  
 



 

 
 

Herdenking van de overledenen 

Alles heeft zijn uur. Voor alles wat er gebeurt, is een vaste tijd. 
Geboren worden en doodgaan. Een tijd van samenzijn ging voorbij, de 
uren van samen leven met wie ons dierbaar was is verstreken, het 
beminnen, huilen, lachen, hopen en strijden zijn voorbij gegaan.  

Toen kwam de tijd van afscheid nemen. Soms te vroeg, soms 
onverwacht, soms na een lange weg, soms als een schok, soms als een 
opluchting, maar altijd met verdriet om wat voorbij ging.  

Wij herinneren ons al de goede en mooie momenten. Wij herinneren 
ons de gezichten van onze dierbaren. Hun ogen die wij zagen, die ons 
zagen, die wij gezien hebben, die ons gezien hebben, die we nog zien 
als we aan hen denken. 

Wij herinneren ons hun namen en wij noemen hun namen, nu, in deze 
stilte. We steken voor ieder van hen een lichtje aan, om het licht dat zij 
waren, om het licht waarin ze opgenomen zijn, daar waar alleen de 
liefde is. En om het licht dat zij altijd zullen zijn in ons hart.  

Overgegaan naar het licht gedenken wij: 

Coba Molenaar-Dekker 
Laura Driesse-Stoop 
Klaas Kruijer 
 
Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis. 
Fanfare 

Overgegaan naar het licht gedenken wij: 

Puk Kruijer 
Ted Kruijer 
Maarten Bleeker 
Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis. 
Fanfare 

Overgegaan naar het licht gedenken wij: 

Annie Klaver Tol 
Joop van der Vliet 



 

 
 

 
Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis.  
Fanfare 

De kaarsen in het bloemstuk worden nu aangestoken. De eerste kaars 
is voor u allen die thuis deze viering meeviert. We hopen dat u er 
volgend jaar weer bij mag zijn. De tweede kaars staat 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. 
Fanfare 
 
Laten we nu gaan staan en samen bidden met de woorden die Jezus 
ons gegeven heeft. 
Onze vader… 
Wees gegroet… 
 
Stilte 
 
Fanfare    
 
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. 
 
Goede God, bidden we voor iedereen hier op aarde. 
We zijn angstig door het Corona virus. 
Bang zelf getroffen te worden, en voor de mensen om ons heen. 
Dat er een oplossing komt om dit virus te lijf te gaan  
en we het normale leven weer op kunnen pakken, 
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 



 

 
 

Slotgebed   
God, we zijn dankbaar voor het leven van deze mensen. 
Ik heb ze gezien, als een lichtje in de nacht. Even waren ze heel 
dichtbij. En nu laten wij elkaar los als bladeren in de herfst. Want een 
boom laat zijn bladeren los om in leven te blijven, toe te groeien naar 
een nieuw seizoen. Maar weet dat ze wortel hebben geschoten in ons 
hart. Toen, nu en voor altijd. 
 
 
 
Slotgedicht Ik ga op reis (Ellen Sombroek) 
 
Ik ga op reis, zonder bagage en helemaal alleen 
Ik ga op reis, al weet ik alleen nog niet waar heen. 
Achter mij voel ik het grote verdriet 
Van al diegenen die ik achterliet. 
 
En nu sta ik voor de brug, de scheiding met het nieuwe land. 
De brug, de schakel met de overkant. 
Regenbogen kleuren de hemel als poorten die me met vreugde 
onthalen. 
Het licht komt me tegemoet en alles lijkt te stralen. 
 
Toch voel ik nog twijfel of ik de brug zal overgaan. 
De brug, de schakel met mijn nieuwe bestaan. 
Maar ik voel in mijn hart dat ik me totaal mag overgeven. 
Door vol vertrouwen de brug over te gaan op weg naar mijn nieuwe 
leven. 
 
En op het moment dat ik me helemaal overgeef. 
Lijkt het wel alsof ik zweef. 
Ik voel de warmte en de liefde aan de overkant. 
Velen zie ik wachten en reiken mij in liefde al de hand. 
 



 

 
 

Ik zie het witte licht dat in de verte schijnt 
En ik voel dat alle angst in mij verdwijnt. 
Ik voel de liefde en de warmte die mij omringen diep van binnen. 
Vol vertrouwen ga ik aan mijn nieuwe leven beginnen. 
 
Slotwoord 
Wij zijn aan het einde gekomen van deze viering. De familie van de 
overledenen krijgen het kruisje en de kaars na afloop van deze viering 
persoonlijk uitgereikt. We komen naar u toe. Dus blijft u rustig zitten. 
Denkt u bij het verlaten van de kerk aan de 1,50 meter? 
Dan willen we nu fanfare Hildegardis van harte bedanken voor hun 
mooie digitale muzikale ondersteuning. We sluiten af zoals we onder 
normale omstandigheden ook op het kerkhof hadden gedaan met The 
Last Post. Wilt u hierbij allen gaan staan? Ga straks dan allen heen in 
vrede, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen 
 
Fanfare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


