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CORONA-REGELS
We verzoeken u vriendelijk, doch dringend,
om als u loopt een mondkapje te gebruiken,
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.
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Patrick Merkus
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Binnenbrengen van het lichaam van Kees van Vliet

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 leidt 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.

Zegening

Opening, welkom en inleiding

Lichtceremonie
Met het licht van de Paaskaars wordt de gedachteniskaars
ontstoken. Daarna worden zes lichtjes ontstoken bij het
lichaam van Kees. Zes lichtpuntjes, zes vlammen van hoop,
zes vonken van toekomst.
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Lied aan het licht
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
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.

Herinneringen
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Psalm 23 Mijn Herder de Heer
Mijn herder de Heer, mijn herder de Heer,
niets zal ontbreken, niets zal ontbreken,
Herder, mijn God.
Naar groene weiden voert hij mij,
naar groene weiden voert hij mij,
en lest mijn dorst en lest mijn dorst met water.
Goedheid en barmhartigheid
zullen mij volgen mijn leven lang.
Ik verblijf in mijn vaders woning,
voor altijd, voor altijd.

Gebed

Lezing Psalm 139
Gij
Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.
Gij weet mijn gaan en mijn staan.
Gij kent mijn gedachten van verre,
mijn reizen en trekken, mijn rusten.
Mijn wegen, alle, zijn U bekendieder woord dat komt op mijn lippen,
onuitgesproken nog, Gij hoort het al.
Achter mij zijt Gij en voor mij uit.
Gij legt uw handen op mij.
Dit is wat ik niet kan begrijpen,
niet denken, dit gaat mij te boven.
Hoe zou ik uw adem ontkomen,
waarheen vluchten voor uw aangezicht.
Beklim ik de hemel, daar zijt Gij,
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.
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Had ik vleugels van morgenrood,
vloog ik over de verste zeeën,
ook daar Gij, uw hand,
uw rechterhand die mij vasthoudt.
Zou ik roepen: ‘Duisternis, bedek mij,
licht, verander in nacht’voor U bestaat de duisternis niet.
Voor U is de nacht even licht als de dag
de duisternis even stralend als het licht.
Uw schepping ben ik in hart en nieren,
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder.
Ik wil U bedanken daarvoor,
dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt.
Mijn ziel en gebeente door U gekend,
in mij was niets voor uw ogen verborgen
toen ik werd gevormd in het diepste geheim,
prachtig gevlochten in de schoot van de aarde.
Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien
en al mijns levensdagen stonden in uw boek
nog vóór Gij er één had gemaakt.
Gij, Eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrond mij,
toets mijn verborgen gedachten.
Ik ben toch niet op een doodlopende weg?
Leid mij voort op de weg van uw dagen.

Preek

Lied: Geef mij kracht
Refrein:
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer,
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer,
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer,
O, geef mij kracht.
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Ik ben mens, onder velen Heer,
Ik ben mens, zoals velen Heer,
Ik ben mens, ‘k wil geloven Heer,
O, geef mij kracht. Refrein:
Steeds op zoek, naar de waarheid Heer,
Steeds op zoek, naar de liefde Heer,
Steeds op zoek, naar de eenheid Heer,
O, geef mij kracht. Refrein:
Voor de mens, wil ik leven Heer,
Voor de mens, wil ik geven Heer,
Voor de mens, wil ik werken Heer,
O, geef mij kracht. Refrein:

Voorbede

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 in eeuwigheid. Amen.
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De familie brengt het gedachteniskruisje naar de
Mariakapel

Ave Maria
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in
mulieribus, et benedictus
fructus ventris tui Jesus.

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
Sancta Maria, Mater Dei, Uw schoot.
ora pro nobis
Heilige Maria, Moeder
peccatoribus, nunc et in van God, bid voor ons
hora mortis nostrae.
zondaars, nu en in het
Amen.
uur van onze dood.
Amen.

Mededeling

Afscheidsritueel met wijwater en wierook

Aanroepingen: Heer, neem hem op in uw woning.
V:
Heer, wij keren ons tot U,
gedenken Kees van Vliet en wij bidden U:
A:
Heer, neem hem op in uw woning,
want wij hebben hem lief.
V:
A:

Moge hij voor altijd de vrede van uw rijk ervaren.
Heer, neem hem op in uw woning,
want wij hebben hem lief.
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V:
A:

V:
A:

V:
A:

Moge Christus hem opnemen samen
met allen die ons zijn voorgegaan.
Heer, neem hem op in uw woning,
want wij hebben hem lief.
Moge hij thans delen in het geluk
van al uw vrienden.
Heer, neem hem op in uw woning,
want wij hebben hem lief.
Moge hij Uw aangezicht zien
en de vreugde daarvan ontdekken.
Heer, neem hem op in uw woning,
want wij hebben hem lief.

Afscheid

Wegzending en zegenbede

Formering van de stoet

Lied: In paradisum
In paradisum deducant te
angeli: in tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant
te in
civitatem sanctam Jerusalem.

Naar het paradijs geleiden je de
engelen, dat bij je aankomst jou
begroeten mogen de martelaren
en zij je geleiden tot binnen de
hemelse stad Jeruzalem.
Dat het koor der engelen je met
vreugde mag ontvangen en dat je
als Lazarus, de arme van weleer,
in het land van vrede mag zijn.

Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam
paupere aeternam habeas
requiem.
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Collecte bij de uitgang voor de instandhouding van de
geloofsgemeenschap.

CORONA-REGELS VOOR NA DE VIERING
U wordt vriendelijk verzocht om ook na de viering
de hiervoor genoemde Corona-regels op te volgen en dus ook
de anderhalve meter te respecteren.
Daarom zal er zowel in het parochiecentrum ’t Trefpunt, als
achterin de kerk gelegenheid zijn om te condoleren
en om een drankje te gebruiken.
Denkt u alstublieft om elkaar!
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U mag dit boekje mee naar huis nemen.
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