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In de herfst, wanneer boom en bloem
hun trotse kruin en tooi verliezen,
hun blad verdort in mooie kleuren en
de kerken Allerzielen vieren, dan gaan
gedachten en gevoelens uit naar onze
overleden dierbaren en al die anderen;
we bidden, troosten en gedenken.
Lied
K. Alle leven is gegeven
door wie onze Oorsprong is,
die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.
Zo geloven is God loven,
zo geloven is te doen.
Zo geloven komt van boven,
komt van binnen - gaan we doen.
WIE WE ZIJN
Een vonk zijn we maar;
een vonk toch van het Licht
dat niet dooft.

Van overheidswege gelden strikte regels waarmee
van het coronavirus bestreden wordt. Tot die regels
hoort onder meer dat in kerkvieringen slechts een
beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn; en dat
met name gemeenschapszang niet toegestaan is. Hoe
het een en ander in de nabije toekomst geregeld
wordt, is moeilijk te voorspellen; daarom is de
vieringen en de nodige voorbereidingen plannen zo
iets als bouwen op los zand. Vandaar dat we
bescheiden zijn in het noemen en vaststellen van
data.
OPEN KERK

HELVOIRT
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Een zuchtje zijn we slechts;
Een zucht toch van de
Adem die niet stokt
Een moment zijn we enkel;
een moment toch van de
Eeuwige die Gij zijt.
SPIJT BETUIGEN

Lied

K. Alle leven is gegeven
door wie onze Oorsprong is,
die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.
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Zo geloven is God loven,
zo geloven is te doen.
Zo geloven komt van boven,
komt van binnen - gaan we doen.

GEBED
L. Neem van mij mijn onrust,
het jagen door de tijd,
het piekeren, de zorgen;
de onmacht en de spijt.

Die ons vraagt in Christus Jezus:
maak wat klein is niet kapot;
steun de weduwen, de wezen,
dat is pas geloof in God.

Neem van mij mijn twijfel,
het rusteloze gaan,
het steeds weer zoveel moeten,
het nooit genoeg gedaan.

Zo geloven is God loven,
zo geloven is te doen.
Zo geloven komt van boven,
komt van binnen - gaan we doen.

Geef mij van jouw ruimte,
het wijde van de lucht,
het verre vogelfluiten,
de ganzen in de vlucht.

L. Alleen water
dat dorstigen laaft,
lest onze hete dorst.

Geef mij van jouw kleuren,
het licht tere groen,
het wit van de margrieten.
de klaproos, korenbloem.

Alleen brood
met hongerigen gedeeld,
stilt onze grootste honger.

Geef mij van jouw stilte,
de kalmte van een meer,
het regelmatig ritme,
de branding van de zee. Amen.
(Margreet Spoelstra)

Alleen de mantel
die verkleumden warm toedekt,
past en staat ons.
Alleen het woord
dat bedroefden aanspreekt,
doet ons terecht deugd.

UIT DE JONGE KERK

Alleen God en Goed
in alledag ervaren,
worden wij gewaar.
G. Dat twijfel en falen
ons vergeven worden.

BEZINNING

Kort orgel
en Woord

Het is alsof ons bestaan
niet zonder pijn en lijden kan.
Kort orgel
Het is alsof liefde door
tranen gevoed moet worden.

1 Korintiërs 15

Je vraagt je af, hoe de mens zal overleven; wat je
daarbij jezelf moet voorstellen. Een begrijpelijke
vraag, maar toch … Met eigen ogen zie je dagelijks
om je heen dat al wat je zaait en rust in de aarde
door te sterven openbaart wat er in leeft. Uit wat je
zaait, gras of graan, groeit heel iets anders dan het
zaad deed vermoeden. Uit gras groeit geen koren en
uit koren geen gras, want alle zaad kent zijn eigen
wasdom zoals elke boom zijn eigen vrucht. Zo is het
ook met de mens. Minnetjes en teer, kwetsbaar en
voor korte tijd komt hij op de wereld. Als zaad is hij
aan de aarde gebonden. Maar door te sterven wordt
openbaar wat verborgen ligt in hem; het nieuwe
leven, hemels en geheeld voorgoed.
LIED

Kort orgel
Het is alsof elke geboorte
zijn tol moet betalen.
Kort orgel
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K. Soms even zwijgen mensen stil,
niemand die nog spreken wil:
mensen in de nacht,
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in diepe nacht en alles stil.

het alledaagse zoekt en ziet, die kerk doet er toe ! (Prof. Andries Baart)

Ze dromen van een nieuwe zin
tegen alle duister is; dromen
dat zal zijn een nieuw begin.

Kort orgel
J.

DE BLIJDE BOODSCHAP

Jezus
van Nazaret

L. Wanneer alle leven zal zijn voldragen
en de mens zoals bedoeld zich openbaart,
dan komt ook aan het licht wat goed
en kwaad is en zal te horen zijn: ‘Kom,
ga binnen in de vrede die je wacht
vanaf den beginne want . . .
Ik had honger en
kreeg van jou te eten;
dorst en jij liet me drinken. –
Ik was vreemdeling, vluchteling
en welkom bij jou. Ik had geen draad aan het lijf
en jij stak me in de kleren. Ik was ziek en jij zocht me op; Ik zat gevangen en
jij liet me niet zitten.
Dan zullen de mensen zeggen:
Wanneer zagen wij U hongerig of dorstig en
wanneer hebben wij U,
ziek of gevangen, opgezocht ?
Het antwoord zal zijn: wat je voor
de minsten van de mijnen deed,
heb je voor Mij gedaan !
(Matteüs 25)
LIED
K. Soms even zwijgen mensen stil,
Niemand die nog spreken wil:
mensen in de nacht,
in diepe nacht en alles stil.
Ze dromen van een nieuwe zin
tegen alle duister in; dromen
dat zal zijn een nieuw begin.
J.

De Kerk is verheven; het alledaagse is nabij.
Ik ben het heilige in het alledaagse gaan zien;
het heilige in het gewone gebaar.
Een Kerk die het heilige allereerst in
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In mijn leven verlang ik naar iets
wat mij te boven gaat, wat verder gaat
dan de horizon van mijn bestaan, en ik denk dat alles wat ik doe
een raakvlak heeft met de eeuwigheid.
Volgens mij verdwijnt er niets voor altijd;
ook wat wij doen niet. (Vaclav Havel)
Kort orgel

J.

Het sterkt mij te weten dat er een liefde is
die hemel en aarde en alle levende wezens
ten diepste doordringt en leven geeft..
(Claire Vanden Abbeele, 2009)

ONDERBREKING

Orgel

GEDACHTENIS

Kaars ontsteken

L. Als kind had ik al het gevoel: er bestaat een
groot geheim; ik zeg het met mijn woorden
van nú. Als kind voelde ik me omgeven. Ik
wist: ik woon in een geheim. In de natuur heeft
me dit het eerst aangesproken.
Als klein kind ging ik ’s morgens vroeg de tuin
in. Dat was voor mij geheimvol. Daar was iets.
Ik wist niet wat en ik noemde het ook geen
‘God’; daar was ‘Geheim’. Dit vond ik
prachtig en dan werd ik heel stil van binnen en
gelukkig. Die twee vielen samen: stilte en
geluk.
(Aldus verklaarde zuster Hedwig Vrensen haar
keuze voor een radicaal religieus leven, 2005)
Kort orgel
L. Overleden ouders Kriele
Overleden familie Netelbeek
Theo van Kampen
Jos en Marie v.d. Pas-van Wagenberg
Dennis van de Pas
Pater Jan Dekkers
Joke Liebrechs
Bertha van de Put
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1969
2003
2007
2007
2007
2009

Maria Vermeer-Vugts
Lambert van Gulik
Madeleine v. Iersel-van Kampen
Zr. Ludovica
Gerda van der Loop-Bezemer
Zr. Lucia

2011
2015
2015
2015
2016
2017

Gedenk hen, hier bij naam genoemd
en ook de slachtoffers van het coronavirus.
Lied
K. Is niet het grootste verdriet
zo máchteloos te zijn ?
Die ons lief was in het leven
moeten we uit handen geven.
God, we voelen ons zo klein.

L. Toen ik achttien was, had ik een heel diepe
ervaring. Ik voelde me in die tijd niet
gelukkig. Maar dwars door alles heen, ervoer
ik een Liefde die alles omvat. Ik was een heel
nietig wezentje in ‘n heel Grote Werkelijkheid, die mij vulde met liefde en zin. Het
voelde als God. Was het iemand of iets ? …
Ik voelde een geheimvolle aanwezigheid die mij
eindeloos te boven gaat en die tegelijk
verborgen is in alles. Ik voelde me verbonden
met alles en iedereen … Ik was niet anders dan
tevoren; ook de wereld was nog even gebroken
als altijd. In zekere zin werd ik daar nóg
gevoeliger voor. Toch was er iets gebeurd, wat
voor altijd invloed op mijn leven zou hebben.
(Loes Marijnissen, 2010)
Kort orgel

7

2018
2019
2019
2019
2019

Gedenk hen, hier bij naam genoemd
en ook de slachtoffers van oorlog en geweld.
K. Is niet het grootste geloof
niet mee te hoeven gaan ?
Een vertrouwen aangeboren
zegt: een mens gaat niet verloren;
leven zal de dood doorstaan.

Lied

Is niet het grootste gebaar
het teken van het kruis ?
Bij het scheiden van onz’ wegen
als een laatste groet, een zegen
voor je reis op weg naar huis.

Is niet het grootste verdriet
niet mee te kunnen gaan ?
Als de dood heeft toegeslagen
blijven wij met onze vragen
midden in het leven staan.

L. Overleden familie v. Helvert-Gordijn
Overleden familie Witlox-van de Wouw
Maurits Tilleman
Geert Sterken
Zr.Birgitta
Henk Timmermans
Marie-Louise den Otter
Rob van der Loop
Riek Smolders

Tonny Verhoeven
Jan Goossens
Kees – Willems zoon - Verhoeven
Zr. Marie-Antoinette
Hans den Biggelaar

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

L. Wij denken sterfelijk te zijn, maar we zijn onsterfelijk. Ik en het leven zijn één; ik kan het
niet verliezen omdat ik er onderdeel van ben; ik
kan op zeker moment mijn lichaam achterlaten,
maar het leven gaat altijd door; niet in een
kloppend hart, maar in een ziel. Mijn kloppend
hart is van nú, maar ikzelf ben van nu en
altijd.
(Laura Maaskant 1994-2019)
Kort orgel
L. Overleden ouders Lommerse-Verburg
Overleden ouders Scheffers-van Drunen
Truus Kuipers
Annelies Sluiter-Leenders
Jo van Wagenberg
Henk Netelbeek
Piet de Bont
Herman Verhoeven
Henk den Otter
Frater Harrie van Geene
Henk de Croon
Threes van Dijck

2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Gedenk hen, hier bij naam genoemd en ook die
aan honger en dorst bezweken.
Er zij licht, vrede, rust.
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K. Is niet het grootste verlies
zo machteloos te zijn ?
Die ons lief was in het leven
moeten wij uit handen geven.
God, we voelen ons zo klein.

Lied

Lied
K. Heer, hoor ons bidden aan
de vragen van ons hart …

Is niet het grootste verdriet
niet mee te kunnen gaan ?
Als de dood heeft toegeslagen
blijven wij met onze vragen
midden in het leven staan.

L. Uw licht voor de wereld,
uw weg door de tijden,
uw belofte-vervuld is Hij geworden:
Jezus Christus.
Als één van ons en vol van U
was hij met wat kwetsbaar is,
met die uitgestoten zijn, verlamd,
blind, machteloos en rechteloos.

JEZUS CHRISTUS
L. Zon en maan, licht aan de hemel,
warmte op aarde voor dag en nacht –
het is het werk van uw handen.
Maar méér nog zijt Gij
het licht in onze ogen,
de vonk van hoop in ons bestaan.

Toen de wereld wilde
dat zijn stem verstomde
en zijn leven vergeten,
heeft hij zijn absolute vertrouwen
in de Vader en het Leven uitgesproken –
heeft hij zijn beker doorgegeven
aan die hem gingen overleven.

Hemel en aarde, wolk en water,
zee en zand –
het is het werk van uw handen.
Maar méér nog zijt Gij
de weg die wij banen,
ons samen optrekken, het spoor
dat wij volgen naar U toe.

Lied

Lied
K. Heer, hoor ons bidden aan
de vragen van ons hart.
Wil onze pijn verstaan
in’t donker van de nacht.
Reik ons uw licht weer aan
in liefde en geloof.
Kom wakker in ons aan
de kleine vlam van hoop.
L. Bomen en bloemen, alle planten soort na soort;
vis en vogel, alle dieren soort na soort –
het is het werk van uw handen.
Maar méér nog zijt Gij
de kleur die ze dragen,
het lied dat ze zingen,
hun vlucht naar de einder.
De mens hebt Gij geschapen,
uit aarde geboetseerd en
uw adem ingeblazen –
maar méér nog zijn wij
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uw schaduw, uw beeld,
uw zevende dag.

K. Heer, hoor ons bidden aan
de vragen van ons hart.
Wil onze pijn verstaan
in’t donker van de nacht.
Reik ons uw licht weer aan
in liefde en geloof.
Kom wakker in ons aan
de kleine vlam van hoop.
L. Bij leven niet begrepen,
gedoemd te worden vergeten,
is hij doorheen de dood
tot leven gekomen en heeft hij
ons leren bidden:
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 DAGELIJKSD BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULD
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ZOALS OOK WIJ AAN ANDEREN
HUN SCHULD VERGEVEN
EN LEID ONS NIET IN BEKORING
MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE.

L. Ga dan heen, hoopvol en bemoedigd in Gods
naam, Vader Zoon en Heilige Geest.

AMEN.

UITLUIDEN

G. Amen.
Jac. Peeters
Orgel

GEBEDEN
L. Er is behoefte aan plekken waar je vrij kunt
binnen kunt lopen en jezelf mag zijn,
wie je ook bent en wat je ook bezighoudt …
(Brab.Dagblad)
K. Het zijn de woorden niet waaraan je hecht;
de dingen die de mensen zeggen.
Maar wat door niemand uit te leggen
zacht hoorbaar blijft als alles is gezegd.
L. Er is in onze samenleving behoefte
aan plekken waar liefde
wordt geleerd en aangemoedigd.
(Huub Oosterhuis)
K. Het zijn de woorden niet waaraan je hecht;
de dingen die de mensen zeggen.
Maar wat door niemand uit te leggen
zacht hoorbaar blijft als alles is gezegd.
L. Kerken zijn broodnodig. Ze laten mensen
ontstijgen aan het materiële en
geven zicht op een betere, hoopvolle wereld.
(James Kennedy)
K. Het zijn de woorden niet waaraan je hecht;
de dingen die de mensen zeggen.
Maar wat door niemand uit te leggen
zacht hoorbaar blijft als alles is gezegd.

BESLUIT
L. Te beginnen vanaf achter verlaten we de kerk
En nemen mee wat ons aansprak en aan het
hart ging.
Daar, achter in de kerk, ook graag, als het kan,
een bijdrage voor Open Kerk Helvoirt in het
collectemandje.
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Verantwoording:
Voor zover niet anders vermeld,
zijn de liederen en teksten voor deze viering
genomen uit JIJ LEVE LANG,
teksten en liederen bij geboorte en groei van Peer
Verhoeven, Adri Bosch, Marcel Zagers e.a.; muziek
Willem Vogel; uitgave: Gooi en Sticht, Baarn 1996;
uit RONDOM DE BEKER, teksten van Peer
Verhoeven, Adri Bosch, Marcel Zagers, Cees
Remmers e.a.; muziek Willem Vogel; uitgave: Abdij
van Berne, Heeswijk 1999;de tekst JEZUS
CHRISTUS is goeddeels overgenomen uit Peer
Verhoeven Ten hemel schreien; uitgave Gooi en
Sticht Baarn 1991; verder werd geput uit de
VIERINGEN OPEN KERK Helvoirt 1990-2020.
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