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Cornelia Petronella Maria Zaat
* Kwintsheul, 11 februari 1931

Dinsdag 5 januari om 14.00 uur
R.K. kerk H. Bartholomeus te Nootdorp
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Organist: David van de Braak

† Rotterdam, 28 december 2020

OPENING VAN DE VIERING
(allen gaan staan)
Begroeting van de overledene
Ter herinnering aan het doopsel wordt de overledene bij het binnenkomen
van de kerk besprenkeld met wijwater.

Intredelied

Zomaar een dak
Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen,
signalen diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Begroeting
Woord van welkom

Lichtritus
het ontsteken van de kaarsen
Tekst door Cynthia en aansteken kaarsen door Julia
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 licht, een teken van de warmte
die jij verspreidde.
Licht van je liefde
Licht van je zorgzaamheid
Licht van je optimisme
Licht van je wensen
Licht van je trouw
Licht van je leven, jouw leven met ons
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 Corry ontstoken, en vragen God, om haar bij de hand
te nemen en haar te begeleiden naar een nieuw en eeuwig leven. Amen.
Allen: Zegen ons met het licht van uw ogen, Heer onze God

Lied
		

Licht als een schijnsel in ons midden
muziek Licht dat ons aanstoot, A. Oomen
Licht als een schijnsel in ons midden
Licht dat de duisternis verjaagt.
Licht waar wij dagelijks om bidden
Waar ieder mens in nood om vraagt.
Licht van dit uur, laat ons weer vinden
de kracht, de moed om door te gaan,
dat wij ons aan elkaar verbinden
en naast de ander durven staan.
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Licht oud symbool en simpel teken
van Licht dat deze wereld warmt,
dwars door de dood heen niet bezweken,
licht dat zo ieder mens omarmt.
Dat wij al lichtend warmte geven
ja, dat de duisternis niet wint
en wij elkaar geluk toeleven
in zorg om ieder mensenkind.

In Memoriam
door Marjolijn
Gebed om ontferming
V: Elk mensenleven is getekend door goedheid en door tekorten.
Wij vragen in deze viering aan God om zijn ontferming
V: Het sterven van Corry maakt ons stil.
Het doet ons beseffen hoe broos ons aardse leven is, ook dat wij mensen
zijn met fouten en tekorten. Bidden wij daarom om vergeving.
A: Heer, ontferm u over ons
V: De dood doet ons nadenken over het leven,
over de manier waarop we samen met anderen bestaan.
Nu Corry die ons dierbaar is, is heengegaan,
beseffen we onze goedheid, delen we uw Liefde en vragen U
A: Heer, ontferm u over ons
V: Heer, Gij weet wat er schuil gaat in ons hart. Afscheid nemen is stil worden
bij het leven, bij wat goed was en het leven ons geeft, en soms anders gaat, wij
vragen U om wat voorbij is.
A: Heer, ontferm u over ons
V: Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, ons omringen met
bemoediging en vergeving en ons zo vrede geven. Amen.

Openingsgebed
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DIENST VAN HET WOORD
Eerste Lezing
door Corinne

Ik ben niet dood - H. Augustinus

Ween niet.
De dood is niets.
Ik ben slechts naar de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.
Spreek tegen me zoals weleer,
op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.
Lach om me wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis,
zoals je altijd gedaan hebt
zonder hem te benadrukken, zonder een zweem van droefheid.
Het leven is wat het altijd is geweest.
De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?
Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
en er de tederheid terugvinden.
Dus, droog je tranen en ween niet,
als je van me houdt.
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Tussenzang

Psalm 103 III. Hoe is Uw naam
Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Eeuwige God, wij willen U zien,
geef ons vandaag een teken van liefde.
Want wat de hemel is voor de aarde,
Dat is Uw liefde voor hen die geloven.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij, de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.
Gij de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij U mensen zijn, Gij onze God.
Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

Evangelielezing

(allen gaan staan)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteus (25, 14 - 29)
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: ‘Het zal met het Rijk
der hemelen zijn als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn
dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf
hij vijf talenten, aan de ander twee, aan een derde één, ieder naar zijn
bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, ging er
terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die
er twee gekregen had er twee bij. Maar die dat ene had gekregen, ging een
gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen
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Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening
met hen. Die de vijf talenten gekregen had trad naar voren en bood nog vijf
talenten aan met de woorden: 'Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd;
ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.' Zijn meester sprak tot hem:
'Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw over veel
zal ik u aanstellen. Ga naar binnen in de vreugde van uw heer.' Nu trad die van
de twee talenten naar voren en zei: 'Heer, twee talenten hebt gij me
toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak
tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw,
over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer.'
Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: 'Heer,
ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt
en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben
uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug.'
Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: 'Slechte en luie knecht, je wist toch
dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb
uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten dan
zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt
hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. Want aan
ieder die heeft zal gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden;
maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.
Zo spreekt de Heer
Allen: wij danken God

Acclamatie
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.
Verkondiging
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Gedachteniskruisje
door Marcel en Marcela
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.

Gedachtenis
door de klein- en achterkleinkinderen
Voorbede
Acclamatie
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Onze Vader
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 tot in eeuwigheid, Amen
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Lied

U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint!”
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.

Dankgebed
Heer onze God, wij danken u met heel ons hart, Gij roept ons tot leven.
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
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Gedicht
door Marjolijn
De Reis
een blaadje warrelt langs het pad
suist omhoog
dwarrelt naar beneden
huppelt mee met het spelende beekje
klampt zich vast aan een kalme stam
maar laat weer los omdat het hem niet omvatten kan
kietelt de wang van een kind
dat lacht in zijn slaap
kust het vaarwel
in het bos vleit het zich neer
op het natte mos
laat zich wassen door de ochtenddauw
lift mee met de zwellende wind
laat de zon zijn puntjes krullen
knisperend vervolgt het zijn weg
tikt tegen het raam van een rustende vrouw
een vlaag van herkenning bij de oude eik
moe gereisd tolt het blaadje
zoekt rust op het zacht ritselend tapijt
van bruingroengele reisgenoten
Marjolijn
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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.

Zegen

Muziek
Mozart pianoconcert no. 23 Adagio
door Corry zelf uitgezocht

Gedicht aan het graf
Uit: Als vlinders spreken konden, Yvonne van Emmerik
door Corry zelf uitgezocht
voorgelezen door Joep
Sterf niet met mij
Als je mij nog iets wilt geven,
dan zou ik vragen:
sterf niet met mij,
omhels het leven.
Je mag bedroefd zijn,
maar wanhoop niet,
verdrink niet in te groot verdriet.
Als je mij nog iets wilt schenken,
dan zou ik wensen:
blijf de toekomst zien,
blijf hoopvol denken,
zodat je uitgroeit en volop leeft
het leven alle kansen geeft.

