VIERING IN LIEFDEVOLLE HERINNERING AAN

Marie-Thérèse Hollman – Bollen
* Maastricht, 28 mei 1942

† Amsterdam 12 juli 2021

17 juli 2021
HH. Cosmas en Damianuskerk – Abcoude

CORONA-REGELS
We verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om de anderhalve
meter afstand te respecteren, plaats te nemen bij de met hartjes
aangeduide plekken, de overige plaatsen open te laten en de
aanwijzingen van de uitvaartondernemer op te volgen.
Het is (helaas) niet de bedoeling dat u de liederen meezingt.

Parochie St. Jan de Doper
Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus
Abcoude
Voorganger:
Pastor GPP van Tillo
Lector:
Loes Geerlings
Muziek: Vaste gezangen uit Requiem van G. Fauré door het Atlanta
Symphony Orchestra
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Wij brengen Marie-Thérèse in ons midden
Muziek . Introitus Requiem G. Fauré
Vertaling: Heer, geef hun eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte hen.
God, U moeten wij prijzen op de Sion
en U de beloofde offers brengen in Jerusalem.
Luister naar mijn gebed; tot U komt al het vlees.
Heer, geef hun eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte hen.

Woord van welkom en inleiding
Lichtceremonie
Zes kaarsen rond de baar en de gedachteniskaars worden
ontstoken door Tamar, Florian, Willemijn, Roosmarijn,
Maurits en Reinout.

Muziek: Lied aan het licht
Antoine Oomen, Huub Oosterhuis, door het Tom Löwenthal
vocaal ensemble
Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
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niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij,
kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Heer ontferm u (gebeden)
V. Heer, ontferm U over ons
A. Heer ontferm U over ons
V. Christus, ontferm U over ons
A. Christus, ontferm U over ons
V. Heer, ontferm U over ons
A. Heer ontferm U over ons
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Openingsgebed

In memoriam door Jean Bollen

Bijbellezing: 1 Korintiërs 13, 1 – 13 door Renier
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen –
had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende
gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te
profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al had ik de
liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen
omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn
lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde
niet, het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen
afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze
is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het
onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt
ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De
liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen,
klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons
kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer
het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik
nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind ,
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het
kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige
spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf
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gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

Muziek: Abide with me
W.H.Monk; Choir Kings College, Cambridge
Nederlandse tekst :
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.

Evangelie volgens Matteüs ( 5, 1 -12a)
In zijn Bergrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
Je bent een gelukkig mens,
als je niet meer wilt hebben en zijn dan je aankunt,
want dan ben je precies geschikt voor Gods wereld .
Je bent gelukkig als je goed en vriendelijk bent,
want dan ligt de hele wereld voor je open.
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Je bent gelukkig als je door en door eerlijk bent,
want daar kun je alles mee bereiken.
Je bent gelukkig als jij je steeds zuiver weet op te stellen,
want dan ontdek je God achter alle dingen.
Je bent gelukkig als je vrede om je heen weet te scheppen,
want dan zeggen ze, dat je stukje hemel op aarde brengt.
Je bent gelukkig als ze je tegenwerken,
omdat je opkomt voor recht, want dan behoor je
tot de mensen die de nieuwe wereld opbouwen.
Heb er maar vertrouwen in, want later
zal je er voor altijd de vruchten van plukken.

Overweging

Stilte

Voorbede door Yvo
Acclamatie: Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons
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DIENST VAN DE TAFEL
Gebed over de gaven
V.
A.

Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard mag worden door God de Almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit Uw handen aannemen tot
lof en eer tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn van
ons en van heel de heilige kerk.

Prefatie:
V.
De Heer zal bij u zijn
A.
De Heer zal u bewaren
V.
Verheft uw hart
A.
Wij zijn met ons hart bij de Heer
V.
Brengen wij dank aan de Heer onze God
A.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Eeuwige God dit leven was zo gaaf, dat het ons moeite kost
het aan u terug te geven. Jarenlang waren we met deze lieve
mens, Marie-Thérèse, vertrouwd, zij werd een stuk van ons
eigen leven. Maar Uw Zoon heeft ons geleerd wat geven is en
hij wijst op de betrekkelijkheid van de dood door verwijzing
naar een eeuwig geluk, naar verwachting van weerzien, naar
leven zonder angst en leed.
Wij danken u voor deze boodschap van Jezus Christus, die de
eeuwigheid binnenhaalt in de tijd, en daarom stemmen wij in
met het loflied op uw schepping.
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Muziek: Sanctus Requiem G. Fauré
Vertaling:
Heilig, heilig, heilig, is de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge!
Gezegend, hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge!

Eucharistisch gebed
Heer onze God, in alle droefheid ervaren wij de troost van
Uw nabijheid in Christus, onze Heer. Hij heeft het leven
gekend, het lijden geproefd, en is de dood ondergaan. Hij
heeft de dood overwonnen en de hemel veroverd als een
tehuis voor ons allen. Wij blijven ons verbonden voelen met
de mens, Marie-Thérèse, ons zo vertrouwd door vele jaren,
zoals wij ons verbonden voelen met Uw Zoon, die heenging
maar toch bij ons blijft.
God, die wij Vader mogen noemen, zegen dan deze gaven
zodat ze worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, Uw
zoon.
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft hij het
brood in zijn handen genomen. Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar u, God, zijn almachtige Vader. Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met
de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
NEEMT DEZE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE
VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN
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WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT
DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof:
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden
tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Dit willen wij blijven doen, gedeeld brood zijn voor elkaar,
wijn tot troost en verzoening om te gedenken hoe wij
verbonden blijven tot over de grenzen van dit leven. Wij
vertrouwen u toe onze overledene, Marie-Thérèse Hollman.
Breng haar tot voltooiing over de grenzen van dit leven heen.
Wij gedenken vandaag ook allen die voor ons geleefd
hebben. Mogen ze herleven in Uw vrede. Wij bidden ook
voor allen die omwille van het verlies van iemand die hen
dierbaar is leven met verdriet. God wees hen nabij. God van
leven en bevrijding, zend Uw Geest over allen die in liefde en
goedheid willen leven met elkaar. Dan wordt Uw rijk van
vrede en gerechtigheid zichtbaar en tastbaar in deze wereld,
naar Jezus’ doom.
Allen: Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw naam
geprezen zijn. Heer onze God, Almachtige Vader, in de
eenheid van de Heilige Geest, hier en nu tot in
eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Onze Vader die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
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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.
Verlos ons Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen.
Dat wij gesteund door U barmhartigheid, vrij mogen zijn van
alle zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend
op de komst van Jezus Messias, Uw Zoon.
Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u”. Let niet op onze
zonden, maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte:
geef vrede in uw naam en maak ons een, Gij die leeft in
eeuwigheid.
De vrede des Heren zij altijd met u
Allen: En met uw geest.

Lam Gods: gebeden
V. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
A. Ontferm u over ons
V. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
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A. Ontferm u over ons
V. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
A. Geef ons de vrede
Uitnodiging tot de communie
V. Zalig zij ……..
Allen: Heer ik ben niet waardig dat gij tot mij komt maar
spreek en ik zal gezond worden.
Muziek tijdens de communie:
Bach, Suite nr. 3 , Academy of St. Martin in the Fields,

Gedachteniskruisje

Muziek: Ave Maria van F. Schubert door André Rieu en
Mirusia

Slotgebed

Herinneringen en dankwoord door Roger

Absoute
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Muziek ten uitgeleide: Bach, Concerto in C min. voor viool en
hobo Adagio door Janine Jansen

U wordt verzocht te blijven zitten tot de uitvaartbegeleider
aangeeft dat u zich kan aansluiten om naar voren te lopen om
langs de baar te lopen alvorens de kerk te verlaten.
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Collecte
In verband met de Corona-regels vindt er tijdens de viering
geen collecte plaats. U kunt uw gift doen bij het verlaten van
de kerk in de mandjes achter in de kerk. De collecte is voor
onze geloofsgemeenschap, voor het onderhoud van de kerk
en ’t Trefpunt en voor de bestrijding van de kosten van
pastorale zorg en allerlei vieringen, waaronder uitvaarten.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
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CORONA-REGELS VOOR NA DE VIERING
U wordt vriendelijk verzocht om ook na de viering de hiervoor
genoemde Corona-regels op te volgen en dan ook de anderhalve
meter te respecteren
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