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Intredelied

Matthaus Passion met Herreweghe en Collegium Gent

De kinderen brengen moeder en oma naar het altaar en
plaatsen haar tussen de kaarsen voor het aanschijn van God.
Lichthulde

De klein- en achterkleinkinderen Celine, Marcelle, Wouter, Diederik,
Thomas, Amber, Jelthe, Thijn en Elin plaatsen hun lichten
bij oma en omi en gaan naar hun zitplaatsen.
Kruisteken
Woorden ter herinnering
Herinnering			

door Celine

Hernnering en dank		

door Wilma

Herinnering			
Lied		

door Marion

La Vie est Belle van André Rieu

Gebed om vergeving

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm u over ons
Heer ontferm U over ons

Openingsgebed

God, met een aarzelend geloof en met vele vragen zijn wij hier
samengekomen rond Maria Johanna, moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder die gestorven is. Wees ons nabij in dit
uur, en laat ons tot rust komen bij het horen van Uw woord, bij Jezus onze
Broeder die, mens als wij, gestorven is, maar die verrezen is en leeft in
ons door de kracht van Zijn Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Dienst van het Woord
Uit de Handelingen van de Apostelen

door Theo

In die dagen nam Petrus het woord en sprak:
"Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet,
Hem welgevallig is.
Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden
toen Hij door Jezus Christus de Blijde
Boodschap van vrede verkondigde:
Deze is de Heer van allen.
Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken
en te getuigen dat Hij de door God aangestelde
rechter is over de levenden en de doden.
Van Hem leggen de profeten het getuigenis af,
dat ieder die in Hem gelooft
door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.
Zo spreekt de Heer		
Gedicht

allen: Wij danken God

door Manfred

Neem mijn handen Heer
en wil mij leiden
door groene weiden,
verkwik mij langs het water van de zee,
Goede Herder neem mij mee.
Neem mijn handen Heer
in het donker van de nachten
en het morgenlicht verwachten,
Uw stok en staf vertroosten mij,
Goede Herder wees nabij.
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Neem mijn handen Heer
In het volgen van Uw wegen
vol goedheid, vol van zegen,
aan Uw tafel zit als gast,
Goede Herder houd mij vast.

Neem mijn handen Heer
als de dagen mij gegeven
klimmen naar het einde van dit leven,
bij het scheiden van mijn aardse huis,
Goede Herder, breng mij eeuwig thuis
Evangelielezing

wij gaan staan

Lezing uit het evangelie volgens Johannes
In die tijd zei Jezus tot de Joden:
"iedereen die de Vader aan
Mij toevertrouwt,
zal tot Mij komen.
En wie tot Mij komt,
zal Ik niet buitenwerpen.
Ik ben in de wereld gezonden,
niet om mijn eigen wil te doen
maar de wil van mijn hemelse Vader.
God wil niemand laten verloren gaan,
maar dat Ik allen doe verrijzen
op de laatste dag.
Mijn Vader wil dat ieder,
die de Zoon ziet en in Hem gelooft,
eeuwig leven heeft.
En Ik zal hem doen verrijzen
op de laatste dag.”
Zo spreekt de Heer		

allen: Wij danken God
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Voorbede 		

door Carool

Wij bidden tot de Heer onze God voor mama; dat niets van het
goede dat zij heeft gedaan voorgoed verloren zal gaan en ons helpt
in ons dagelijks leven. Wij gedenken ook onze vader en Elly, dat
zij in vrede mogen rusten, tezamen met alle overledenen van de
familie Oosterveer en de familie Vierling.
allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten wij bidden voor haar familieleden en voor allen die haar dierbaar
waren het leven samen blijven vieren zoals haar levensvervulling was en
dat zij, ondanks hun verdriet met vertrouwen naar de toekomst kijken.
allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Bidden wij voor onze gemeenschap waarvan mama deel heeft
uitgemaakt dat wij een steun zullen zijn voor elkaar en leren
meeleven met het verdriet van anderen.
allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten wij bidden voor allen die ons gebed vertrouwen: voor deze
wereld, waarin wij leven, dat de mensen in vreugde en verdriet
de weg zullen vinden tot elkaar.
allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten wij bidden voor allen die ons gebed vertrouwen: voor hen die
moeten lijden ten gevolge van de hardheid van de mensen.
allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Kruisje van gebed en nagedachtenis
Lied 		

door Carool en Lian

Ave Maria van André Rieu en Mirusia Louwerse

Carool en Lian Brengen kruisje naar gedachte kapel bij Maria
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Het gebed des Heren
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.
Amen.

Absoute

staande en in volstrekte stilte

Slotgebed
Heer God, deze uitvaartviering was voor ons allemaal een steun in
deze moeilijke uren en tijd. Wij danken U, en vragen dat wij, die met
Maria Johanna, waren nu ook, omwille van haar dood, dieper met elkaar
verbonden mogen zijn. Mogen wij in die samenhorigheid hier vandaan
gaan, en in alle vriendschap en vrede op aarde de belofte herkennen dat
Gij God ons in de dood getrouw zult zijn, vandaag en alle dagen. Amen
Lied bij het uitvaren 		

Halleluja van Il Divo

Wij maken ons gereed de kerk te verlaten, om vervolgens onze
christelijke plicht te vervullen en onze dierbare te gaan begraven.
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