
 1 

 

 

Allerzielen 
 

 

 
 

 

 

Maandag  2  november 2020 



 2 

  
Allerzielen 

 

Op deze dag denken wij aan onze ouders, onze kinderen, onze opa’s en 

oma’s, onze vrienden en onze geliefden, die door de dood van ons zijn 

gescheiden.  

 

Wij verwelkomen in de kerk hen die en de afgelopen 12 maanden iemand 

aan de dood hebben verloren.  

Wij verwelkomen ook allen die op deze dag iemand in het bijzonder in hun 

hart dragen en met ons via RTV Stichtse Vecht met ons meevieren. Op 

rouw en verlies staat geen datum. Het gemis blijft, de leegte van die éne 

persoon is blijvend. Met elkaar zoeken we een uur van stilte, van zang en 

gebed en herinneren wij hun namen.  

 

Wij geloven dat de dood niet het einde is en dat we onze dierbaren, die we 

in ons hart meedragen, ooit weer ontmoeten. Hoe weten we niet precies, 

maar we hopen en geloven dat de liefde die we in het leven met elkaar 

gedeeld hebben van eeuwigheidswaarde is. Dat willen we al tastend en 

zoekend met elkaar delen.  

 

Namens onze parochianen nemen we de gelegenheid om een lichtje aan 

te steken als teken van verbondenheid, als teken van hoop of als teken van 

gedachtenis. Hoe een ieder daar betekenis aan geeft is van persoon tot 

persoon verschillend. Met elkaar als gelovigen, als zoekers, als 

betrokkenen, in welke hoedanigheid dan ook, gedenken wij allen die niet 

meer bij ons zijn; zij leven voort in onze harten, in eeuwigheid bij God. 

 

 

 

 

 

 

Deze viering is tot stand gebracht met medewerking van : 

Nabestaanden-contactgroep José Zwanink, Frank van der Weegen, Hans de Kruijff 

en Jos van Os (locatiepastor). 

Voorgangers: Frank van der Weegen en Wim Ammerlaan 

Cantors Middenkoor  

Muzikale begeleiding: Edwin Frissen  

 

 



 3 

 

 

Intredelied: ‘Als alles duister is’ 
 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 
 

 
 

Ontsteken van de Paaskaars 

 

In het duister hopen wij op licht, 

licht dat ons verwarmt, 

licht dat door de muur van onze onmacht breekt. 

Licht van de Eeuwige 

wil ons liefdevol omarmen, 

laat ons niet alleen. 

 

Licht van de Eeuwige, 

wil ons troosten, 

schenk nieuwe toekomst aan onze dierbare overledenen. 

                       

Opening en Begroeting       

 
Om Gods nabijheid en ontferming bidden wij.. 
 
V Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
    Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 
A Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
V Woord ons gegeven, God in ons midden, 
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    toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
    Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
    Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 
A Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
V Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
    dat wij niet vallen, terug in het stof. 
    Zend uw Geest, dat wij worden herschapen. 
 
A Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
V Dat wij U horen, dat wij U leven, 
   mensen voor mensen, alles voor allen. 
   Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
   Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
A Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
V Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
    Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
A Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Lied: ‘Wat ik gewild heb’ (H. Oosterhuis/A. Oomen) 
 
Wat ik gewild heb 
Wat ik gedaan heb 
Wat mij misdaan werd 
Wat ongezegd bleef 
Wat onverzoend bleef 
Wat niet gekend werd 
Wat ongebruikt bleef 
  
Al het beschamende neem het van mij 
en dat ik dit was en geen ander 
dit overschot van stof van de aarde 
dit was mijn liefde 
Hier ben ik 
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Noemen van de namen van de overledenen  
 
Lied ‘Heer herinner U de namen’ 

Van degenen die het voorbije jaar gestorven zijn in onze plaatselijke 

geloofsgemeenschap noemen we steeds een aantal namen, steken voor elk 

van hen een kaars aan en zingen daarbij een couplet van  “Heer, herinner U 

de namen” 

 

Wanneer een naam wordt voorgelezen nodigen wij de nabestaanden uit om 

naar voren te komen en een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis.  

 

Indien er geen familieleden aanwezig zijn, wordt er een kaarsje aangestoken 

door iemand van de geloofsgemeenschap.    

 

Lied: ‘Heer, herinner U de namen’ 

 

1. Heer, herinner U de namen, 

ieder die gestorven is. 

Zie ons aan zoals wij kwamen 

uit de diepte, het verlies 

van de mensen, die wij dragen 

op de lippen, in ons hart, 

die wij missen sinds de dagen, 

dat de dood ons huis verwart. 

 

Wij noemen bij naam: 

Dirk van der Hulst 

Corry van Rooijen-De Groot 

Gerarda van Venetië-van der Meulen 

Joop Schonis 

Aleida Jongerius-Fenger 

Gijs Zwamborn 

Annie-Koot-Ammerlaan 

 

2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden 

van ons dagelijkse brood, 

hoe wij vochten, hoe wij speelden, 

ongehinderd door de dood. 

Ooit bent U met ons begonnen 

aan een ware levensreis. 

Langs de wegen van verlangen 

gaan wij biddend: breng ons thuis. 
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Wij noemen bij naam: 

Tonia Klarenbeek-van Rooijen 

An van der Hulst-Zonneveld 

Willem Zenden 

Riek van Dijk-van Santen 

Irma de Cock-Everaard 

Antoon van Rooijen 

Geert Lauwers 

 

3. God, gedenk de vele aardse 

tranen van verdriet en zorg, 

vang ze op, Heer, en bewaar ze 

in uw kruik van troost en borg; 

en ontvang de levensparels, 

die wij koesteren als een schat, 

wil hen in uw Rijk aanvaarden 

en gebruiken voor uw stad 
 
Wij noemen bij naam: 
Kees Koot 
Maria Elbertse-Heus 
Gerrit Westerveld 
Johanna Broeke- van Houten 
Pastoor Griffioen 
Pastoor Lamers 
Kardinaal Simonis 
Onze eerder overleden priesters 
 
Wij steken een aantal kaarsjes aan voor de intenties van de 
parochianen die vandaag niet in de kerk met ons mee kunnen 
gedenken. 
 
Lied:  ‘Family tree’ 
Branches in the wind 
Still standing here together 
One more storm to weather 
We'll get through it yet 
So we're gathered here 
Holding on to each other 
To let go of another one we won't 
forget. 

Als takken in de wind, zo staan 
we steeds bij elkaar, 
Nog een storm om te doorstaan 
maar daar slaan we ons wel 
doorheen, 
We zijn hier bijeengekomen 
ons aan elkaar vasthoudend, 
om iemand te laten gaan die we 
niet zullen vergeten, 
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Now as we say goodbye to one 
of our own  
We may be lonely but we're not 
alone 
Though the leaves will fall 
And the tears will flow 
May it always comfort us to know,  
the family tree will always grow.  
 

Nu we afscheid nemen van één 
van ons, mogen we misschien 
eenzaam zijn 
maar we zijn niet alleen. 
Hoewel de bladeren vallen en de 
tranen stromen, zal het voor ons 
een voortdurende troost zijn om 
te weten dat de stamboom altijd 
door zal groeien. 

 
Father down to son, mother to 
daughter 
Thicker than water, we are made 
of this 
From the Earth we rise 
To the Earth returning 
We'll keep a candle burning 
For the ones we'll miss 
 
 
And when we say goodbye to 
one of our own 
We may be lonely but we're not 
alone 
Though the leaves will fall 
And the tears will flow 
May it always comfort us to know, 
the family tree will always grow. 
 
 
The family tree will always grow 
It's stronger than the wind can 
blow 
The family tree will always grow. 

Van vader op zoon, van moeder 
op dochter, we hebben een 
sterke bloedband. 
Vanuit de aarde verrijzen we 
en tot de aarde keren we ook 
weer terug, we houden een kaars 
brandend 
voor degenen die we missen, 
 
 
En als we afscheid nemen van 
één van ons, mogen we 
misschien eenzaam zijn 
maar we zijn niet alleen. 
Hoewel de bladeren vallen en de 
tranen stromen, zal het voor ons 
een voortdurende troost zijn om 
te weten dat de stamboom altijd 
door zal groeien 
 
De stamboom zal altijd 
doorgroeien. 
Hij is sterker dan de wind kan 
blazen 
De stamboom zal altijd 
doorgroeien 

  
 
Stil gebed       
                                                  
Lezing: Wijsheid 4, 7-15  
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De rechtvaardige echter vindt rust, al sterft hij ook voor zijn tijd. Want het 
aanzien van de ouderdom berust niet op een lang leven en wordt niet 
afgemeten naar het aantal jaren. Neen, een mens is een grijsaard door zijn 
verstandigheid en hij is bejaard door zijn onbesproken leven. Hij was 
welgevallig aan God en werd door Hem bemind; hij leefde te midden van 
zondaars en werd weggenomen. Hij werd weggerukt, opdat geen boosheid 
zijn inzicht zou vertroebelen en geen bedrog zijn ziel zou verleiden. Want 
de betovering van de ondeugd verduistert het goede en de roes van de 
hartstocht verderft een onschuldig gemoed. In korte tijd tot voleinding 
gekomen heeft hij de volheid van vele jaren bereikt, want zijn ziel was 
welgevallig aan de Heer: daarom ging hij spoedig heen uit de slechte 
wereld. De mensen zien dat wel, maar begrijpen het niet; in hun gedachten 
komt zoiets niet eens op, dat genade en barmhartigheid zijn uitverkorenen 
ten deel vallen en dat er over zijn heiligen gewaakt wordt. 
 Woord van de Heer.-  Wij danken God. 
 
Tussenzang: ‘De kracht van uw liefde’ 
 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel 
wijken, voor de kracht van Uw liefde 
 
Refrein 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw 
liefde. 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds 
dienen kan. En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Refrein 2x 
 
Slot 2x 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw 
liefde. 
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Evangelielezing: Johannes 11, 17-27 
Bij zijn aankomst bevond Jezus dat hij al vier dagen in het graf lag. Betanië 
nu was dichtbij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadiën. 
Vele Joden waren dan ook naar Marta en Maria gekomen om hen te 
troosten over het verlies van hun broer. Zodra Marta hoorde dat Jezus op 
komst was, ging zij Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis. Marta zei tot 
Jezus: “Heer, als Gij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. 
Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal 
geven.” Jezus zei tot haar: “Uw broer zal verrijzen.” Marta antwoordde: “Ik 
weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag.” Jezus zei 
haar: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al 
is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet 
sterven. Gelooft gij dit?” Zij zei tot Hem: “Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de 
Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.” 

             Woord van de Heer.- Wij danken God 

 
Acclamatie: ‘Alleluia’ (melodie Celtic Alleluia) 
 
Overweging  
 
Lied: ‘Als het leven soms pijn doet’ 
Als het leven soms pijn doet 
en de storm gaat te keer 
in een tijd van moeite en verdriet 
alsof de zon niet meer opkomt 
en het altijd donker blijft 
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet 
 
juist op die momenten 
als het echt niet meer gaat 
laat me merken laat me voelen 
dat u werkelijk bestaat 
dat uw armen om mij heen zijn 
en uw liefde mij omgeeft 
dat ik zal zien als ik terugkijk 
dat u mij gedragen heeft 
 
als ik kom met al mijn vragen 
met mijn twijfels en mijn pijn 
met mijn angst en onveiligheid 
lijkt de hemel soms van koper 
geen gebed komt er doorheen 
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en ik verstik in onzekerheid 
 
Heer wilt u mij helpen 
als ik moe ben of verward 
dat het geloof in mijn verstand 
ook zal leven in mijn hart ! 
 
en dat uw armen om mij heen zijn 
en uw liefde mij omgeeft 
dat ik zal zien als ik terugkijk 
dat u mij gedragen heeft.  
 
Voorbede en intenties  
 
Acclamatie: ‘Heer, doe meer dan wij kunnen bidden. Heer, doe meer 
dan wij kunnen denken. Laat uw kracht zien. Laat uw liefde merken.’ 
 
 
Vredeswens 
 
Gedicht 
 
Slotgebed 
 
Lied: ‘Dat je durft leven’ 
 
Moge God je geleiden op je levensweg, 
van heel dichtbij je zegenen,  
je vreugde schenken vandaag en alle dagen; 
Dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. 
Dat je durft leven, je bent nooit echt alleen 
 
Moge God je geleiden op je levensweg, 
je zorgen delen als een vriend, 
een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen; 
Dat je mag delen in Zijn aanwezigheid.  
Dat je mag delen in Zijn aanwezigheid. 
 
Moge God je geleiden op je levensweg, 
je vrede geven in je hart, 
een bron van licht zijn in donkere tijden; 
Dat je mag stralen voor ieder om je heen.  
Dat je mag stralen voor ieder om je heen. 
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Zegenwens  
 
Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Op iedere kaars is de naam van de overledene vermeld. U 
kunt deze na afloop van de viering meenemen. 
 
 
  

 


