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GEDACHTENISVIERING 
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Al sterven geliefden, 

de liefde blijft; 

de dood zal ons nooit overwinnen. 

(Dylan Thomas) 

 

 

 

Komende vieringen Open Kerk: 

 

Zaterdag 20 november 19.00 uur Viering 
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       Kerstconcert 
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OPEN KERK      HELVOIRT 

 

GEDACHTENISVIERING 

(Allerzielen) 

 

VOORAF            Orgelspel 

 

INTREDE         Lied 

 

G.  Die ons schiep en ook nu nog 

als hier de nacht ons overmant 

houdt in de holte van uw hand. 

 

Die ons hoedt in uw schaduw 

onder uw vleugels toegedekt 

liefde die ons tot leven wekt. 

 

BEGROETING 

 

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. 

 

Hartelijk welkom u allen vanavond hier, 

omwille van elkaar in Gods naam. 

 

LIED 

 

G. Ken ons hart zo onrustig 

vol van zichzelf is het verblind 

totdat het rust in U weer vindt. 

 

 

STILTE 

 

Vervolgen wij nu met enkele momenten  van stilte, 

waarin we de Onzienlijke de kans geven 

om ons aan te raken en aan te spreken. 

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

V. Je was ziek – 

ik zocht je niet op. 

 

Je was alleen – 

ik hield je geen gezelschap. 
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Je had honger – 

ik gaf je niet te eten. 

 

Je had dorst – 

ik liet je niet drinken. 

 

Je was vreemde, vluchteling – 

ik nam je niet op. 

 

Je vroeg om je recht – 

ik hield mijn mond. 

 

Je stierf en 

werd vergeten. 

 

A. Vergeven wij elkaar, 

en God en Goed ons allen. 

 

 

BEZINNING          Lied en woord 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven 

ontferm u over ons. 

Gij adem, ziel in mensen 

ontferm u over ons. 

 

V. Gezegend jij die treurt en rouwt 

en die troost zal vinden. 

Gelukkig jij, zachtmoedige, 

 die weerloos dient alom. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven 

ontferm u over ons. 

Gij adem, ziel in mensen 

ontferm u over ons. 

 

V.  Gezegend jij die recht zoekt. 

 Het zal rijzen als de zon. 

 Gezegend jij, meedogende, 

 die deelt in alle leed. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven  

ontferm u over ons. 

Gij adem, ziel in mensen 

ontferm u over ons. 

 

V.  Gezegend jij die in je hart 

 de woning van de Ene weet. 

 Gezegend jij die gaat in vrede, 

in elke voetstap kom je thuis.  
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G. Gij hart, Gij bron van leven 

ontferm u over ons. 

Gij adem, ziel in mensen 

ontferm u over ons. 

 

GEBED 

 

V. Niemand kan zeggen 

wat honger, dorst; 

wat liefde, lijden, leven is. 

 

Om te weten wat het is 

moet je het méé- en dóórmaken, 

aan den lijve ervaren. 

 

Niemand weet 

wie Gij bent, wie Gij zijt, 

hoe Ge heten moet – 

 

alleen wie U treft 

in de jubel van de liefde, 

de put van de pijn – 

 

in de trouw van alledag, 

’t diepe duister van de dood  

U de Eeuwige in de tijd. 

 

A. Amen, zo zij het. 

 

LIED 

 

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 

bij gevaar, in bange tijden 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

EERSTE LEZING      Naar 1 Korintiërs 15:35-42 

 

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 erin leeft. Uit wat je 

zaait, gras of graan, groeit heel iets anders dan het 

zaad deed vermoeden. Uit gras groeit geen koren en  
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uit koren geen gras, want alle zaad kent zijn eigen 

wasdom zoals elke boom zijn eigen vrucht. Zo is het 

ook met de mensen. Minnetjes en teer, kwetsbaar en 

voor korte tijd komen zij op de wereld. Als zaad zijn 

ze aan de aarde gebonden. Maar door te sterven 

wordt openbaar wat in hen verborgen ligt: het 

nieuwe leven, hemels en geheeld voorgoed.  

 

LIED 

 

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. 

 

 

HET EVANGELIE      Naar Matteüs 25:31-40 

 

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:  

‘Wanner 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!’ 

 

GEDACHTENIS  

      Licht en lied 

Getuigenissen en namen 

 

LIED           Kaars 1, ontsteken  

aan de Paaskaars 
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G. Zijt Gij mij, God, een herder 

 als de morgen mij in leven roept 

 als de avond mij de nacht in leidt 

zijt Gij mij God een herder? 

 

J. Loop ik langs groene velden 

 hoor ik het zachte water, 

 komt mijn hart tot rust: hier ben ik thuis. 

 Deze dagen leef ik als gegeven 

 door wie zo Groot zo Goed. 

 

GETUIGENIS       Peer Verhoeven 

 

V. Soms hoor je mensen  

– hier niets meer te hopen 

en alle stappen terug zijn gezet – 

oprecht en gemeend zeggen: 

Het is goed zó; 

ik ben het leven dankbaar. 

 

Soms zie je mensen 

– ze hebben alles doorgemaakt 

en weten wat hen te wachten staat – 

vanaf hun ziekbed anderen bemoedigen; 

alsof de pijn geleden, 

het sterven verleden is. 

 

Soms groeit in mensen 

– na ’t heengaan van een dierbare en  

na alle zorg en treurnis om hem of haar – 

in rust en stilte het vaste vermoeden: 

ze zijn heengegaan, 

ze zijn terecht. 

 

LIED 

 

G. Bij U is er rust, ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven. 

Het volle leven. Op U vertrouw ik. 

 

Het koor blijft hierna de melodie van dit lied neuriën 

terwijl de namen worden genoemd: 

 

V.  Overleden familie Van der Loop-Bezemer 

Overleden ouders Jan en Rika  

Rensen-de Bresser   1964/1979 

 Overleden ouders Antoon en Koosje 

de Laat-Kluitmans   1991/2000  

Overleden ouders Scheffers- 

van Drunen       1979/1966  
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Overleden ouders Lommerse- 

Verburg     1977/1996  

Christ van Iersel     1980 

 Bertha van de Put    2009 

 Maria Vermeer-Vugts   2011 

 Henk Timmermans    2018 

 Geert Sterken     2018 

 Theo van Kampen    1969 

 Madeleine van Iersel- 

van Kampen    2016 

 Bart Schoonus     2010 

 Gerard van Boxtel    2016 

Riek Smolders     2018 

Jan van Hooft     2019  

Antoon Zagers     1990 

Corrie Zagers-Bekkers   2020  

  

Gedenk hen, hier bij naam genoemd,  

en ook de slachtoffers – wereldwijd – van het 

coronavirus. 

 

A. Er zij licht, vrede, rust. 

 

    *** 

 

Licht en lied 

Getuigenissen en namen 

 

LIED            Kaars 2 ontsteken 

 

G. Zijt Gij mij, God, een herder 

 als de morgen mij in leven roept 

 als de avond mij de nacht in leidt 

zijt Gij mij God een herder? 

 

J. Ontmoet ik tegenslagen 

 en val ik in de diepte, 

altijd vind ik kracht weer op te staan. 

 Deze dagen weet ik mij gedragen 

 door wie zo Groot zo Goed. 

 

GETUIGENIS             Psalm 73  

 

V. Verbitterd was ik, 

 geraakt, gekwetst tot in mijn ziel; 

 redeloos, mezelf niet meer … 

 

 Blijf bij me. 

 Ga met mij hand in hand en breng me 

 waar Gij mij hebben wilt. 
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Zonder U is er geen hemel; 

wat moet ik op aarde, als gij niet zijt? 

 

Al breekt mijn lichaam 

en bezwijkt mijn hart, 

Gij zijt de rots waarop ik bouw, 

Gij de toekomst die mij wacht. 

 

Buiten u is het geen leven; 

voor wie U opgeeft is alles verloren. 

 

Gij zijt mijn hoogste goed;  

in U mag ik rusten, nu en straks.  

 

LIED 

 

G. Bij U is er rust, ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven. 

Het volle leven. Op U vertrouw ik. 

 

Het koor blijft hierna de melodie van dit lied neuriën 

terwijl de namen worden genoemd: 

 

V.  Overleden familie Van Helvert-Gordijn 

 Overleden familie Witlox-van de Wouw 

Maurits Tilleman    2018 

 Jan Goossens     2019 

 Toon van Helvoirt    2012 

 Henk de Croon     2020  

Henny Verhoeven    2017 

 Kees Verhoeven     2017 

 Daphné Vermeulen    2018 

Bertha Verhoeven-van Hulten 2018 

 Herman Verhoeven    2020 

Truus Kuipers     2019 

 Tonny Verhoeven    2019  

 Arnold Hullegie     2017 

 Betsy Hullegie-Korthout   2011 

 Mieke Hullegie     2012 

 Piet Stevens      2021   

  

 Gedenk hen, hier bij naam genoemd, 

en ook de slachtoffers van oorlog en geweld. 

 

A. Er zij licht, vrede, rust. 

 

    *** 

 

Licht en lied 

Getuigenissen en namen 
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LIED            Kaars 3 ontsteken 

 

G. Zijt Gij mij, God, een herder 

 als de morgen mij in leven roept 

 als de avond mij de nacht in leidt 

zijt Gij mij God een herder? 

 

J. Hoor hoe de mensen zeggen: 

Zinloos is het leven 

met de dood als uitzicht in ’t verschiet. 

Spreekt de aarde ons niet van een hemel, 

van schepping, God en Goed? 

 

GETUIGENIS     Annie M.G. Schmidt  

 

V. Doodgaan betekent voor mij 

opgenomen worden in een groter geheel, 

in een groter bewustzijn, 

in een groter zelf – 

in iets wat ik nu niet vatten kan 

maar waarin ik wel geloof. 

 

LIED 

 

G. Bij U is er rust, ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven. 

Het volle leven. Op U vertrouw ik. 

 

Het koor blijft hierna de melodie van dit lied neuriën 

terwijl de namen worden genoemd: 

 

V.  Overleden ouders Kriele 

Overleden familie Netelbeek 

Henk Netelbeek      2020 

Niek Poulssen      2018 

Jan en Marie van de Pas- 

 van Wagenberg     2003 

Dennis van de Pas     2007 

Pater Jan Dekkers     2007 

Joke Liebrechs      2007 

Zuster Ludovica      2015  

Zuster Lucia      2017  

Zuster Birgitta      2018 

Zuster Marie-Antoinette     2019 

Jo van Wagenberg-van de Pas  2020 

Zuster Wilhelma van de Pas   2021 

Henk den Otter      2020 

Marie-Louise den Otter    2018 

Thea van Ierland-Kapteijns                 2004 

Theodorus-Jozef Hofstede                    2009 
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Gedenk hen, hier bij naam genoemd, 

en allen die vergeten zijn heengegaan. 

 

A. Er zij licht, vrede, rust. 

      

*** 

 

 

Licht en lied 

Getuigenissen en namen 

 

LIED      Kaars 4 ontsteken 

 

G. Zijt Gij mij, God, een herder 

 als de morgen mij in leven roept 

 als de avond mij de nacht in leidt 

zijt Gij mij God een herder? 

 

J. Wanneer ik zo mag leven, 

wat zal ik dan nog sterven? 

Leven is de horizon voorbij. 

Ergens zal het licht mij weer begroeten, 

een nieuwe dag: ik leef. 

 

GETUIGENIS          Hein Stufkens  

 

V. Het grote heimwee … 

 het eeuwige verlangen van de mensen 

zich opgenomen te weten, geborgen, 

thuis in zichzelf en tegelijk in het grote geheel 

waarvan zij deel uitmaken … 

Ik denk wel eens dat het kleine heimwee – 

naar vertrouwde en geliefde mensen, 

bekende stemmen, plekken en gebaren – 

de mens gegeven is om het grote heimwee 

in ons wakker te maken, wakker te houden.  

 

LIED 

 

G. Bij U is er rust, ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven. 

Het volle leven. Op U vertrouw ik. 

 

Het koor blijft hierna de melodie van dit lied neuriën 

terwijl de namen worden genoemd: 

 

V. Overleden ouders Schipperheijn-Mook 

 Overleden ouders Snoeren-Lombarts 

 Jan Schipperheijn    2021 

 Frans Schipperheijn    2021 
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 Joop Snoeren     2020   

Fons Baeten      2004 

 Jeroen Baeten     2006 

 Lambert van Gulik    2015 

 Kees Verhoeven (Oisterwijk)  2019 

 Hans den Biggelaar    2019 

 Frater Wim Verschuren   2020 

 Henk Jansen     2010    

Broeder Frans Kruitwagen  2021 

Bertus Roozen     2021 

Joke Weren-van Bommel  2021 

Pim van Elsdingen    2021 

Pastoor Wim Muskens   2021 

Henk van Hedel     2020 

Jeanne Mimpen-van Grinsven 2021 

Maud van den Bergh-Bouquet 2021 

 

Gedenk hen, hier bij naam genoemd, 

en allen die door ongeluk of geweld zijn 

omgekomen,  

vermist zijn en niet meer teruggezien, 

aan honger en dorst bezweken, 

hun vredesmissie met de dood moesten bekopen, 

zichzelf – waarom toch? – het leven hebben 

benomen. 

 

A. Er zij licht, vrede, rust. 

 

    *** 

 

 

ONDERBREKING           Orgelspel 

 

 

BELIJDEN         Lied 

 

G. Om God te leven, heeft Hij mensen 

 aan de rand van dood en samenleven 

 een open hand gegeven, maar méér nog 

 geloof, geloof in zichzelf en het leven. 

 

K. Twijfels, vragen wie ben ik 

 horen bij het leven; 

in een lieve mensenblik  

verlicht en opgeheven. 

 

G. Om God te leven, heeft Hij mensen 

 aan de rand van dood en samenleven 

 een open hand gegeven, maar méér nog 

 geloof, geloof in zichzelf en het leven. 
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GEBED AAN TAFEL         

Woord en lied 

 

G. Gij die ons kent en roept ons bij name, 

adem van leven, herder van mensen, 

zult Gij ons vinden, hoelang verdragen?  

 

V. In het brood is het graan,  

de akker, de wassende maan,  

de brandende zon. 

 

In het brood is de boer die ploegt, 

de hand van de bakker. 

In het brood is de bron 

en proef je het Geheim 

van de Ene in het al. 

 

G. Waartoe bestaan als Gij zoudt ontbreken, 

als wij vergeten de hand die ons maakte, 

als wij vervreemden, ver van U raken? 

 

V. Voor ons die zien en weten  

dat koren opschiet uit de aarde  

en van de akker komt - 

 

voor ons die in brood  

de aarde proeven  

die het graan laat groeien, 

de zon die het warm koestert,  

bron en regen die het drenken – 

 

voor ons die beseffen dat brood 

in ’t zweet des aanschijns 

gezaaid gemaaid geoogst 

en met zorg bereid wordt – 

 

voor ons is brood wat  

het was in Jezus’ handen:  

sprekend teken van het geheimvolle  

leven dat wij allen met alles delen – 

 

voor ons is te eten géven  

met anderen genade delen – 

 

voor ons is te eten vrágen  

medemensen deelgenoot maken  

aan de moeite die we doen,  

de zorgen die we kennen,  

het verdriet dat we hebben,  

het geluk dat we smaken – 
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voor ons is samen eten – 

alledag thuis en nu samen hier – 

tijd en eeuwigheid,  

aardezwart en hemels helder  

delen met hen die bij ons zijn en  

met hen die brood en beker  

dagelijks met ons deelden  

en ons zijn ontvallen. 

 

G. Wie zou U ooit van mensen weerhouden? 

Geen dan Gijzelf hebt ons levend gemaakt. 

Wie dan Gijzelf zal mensen behouden? 

 

V. We breken het brood  

en delen het leven gegeven,  

zo overvloedig als het kan zijn,  

zo kwetsbaar als het is.  

 

We drinken de beker  

en delen wat ons aan leed overkomt,  

ons toevalt aan geluk en zaligheid;  

tot alles zal zijn volbracht – 

 

in de naam van hem  

die de laatste avond-samen  

zijn volle vertrouwen in het leven  

uitsprak met de woorden: 

 

dit ben ik en ik verzeker jullie  

dat je met mij aan tafel  

zult eten en drinken in Vaders huis – 

 

in de naam van hem  

die zijn levensbeker overdroeg 

aan die na hem komen  

en hen op het hart drukte  

te doen wat hij heeft gedaan,  

te worden die hij is geweest. 

 

Bid zoals hij gebeden heeft. 

 

ONZE VADER           Gezongen 

 

G.  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 schuld 

zoals ook wij aan anderen 
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hun schuld vergeven. 

En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen.  

 

V. U bent allemaal welkom om het brood  

van het leven met elkaar te delen. 

  

 

COMMUNIE 

 

 

LIED 

 

The Lord’s my shepherd,  De Heer is mijn herder, 

I’ll not want.         ik kom niets tekort        

He makes me down to lie  Hij laat me neerliggen 

in pastures green.    in groene weiden. 

He leadeth me      Hij brengt mij 

the quiet waters by.    naar rustige wateren. 

 

Goodness and mercy   Genadige goedheid  

all my life        valt mij mijn leven 

shall surely follow me  lang ten deel 

and in God’s house    en bij God zal 

for evermore       voor altijd 

my dwelling-place     mijn onderkomen 

shall be.      zijn. 

 

 

 

GEBEDEN EN LIED 

 

V.  Wanneer wij ervaren  

hoe broos en kwetsbaar wij zijn,  

laat ons dan elkaar de hand reiken  

en voelen wat ons samenbindt. 

 

G. Gij hebt woorden van eeuwig leven. 

 Hemel en aarde zullen vergaan,  

uw woorden blijven eeuwig bestaan. 

 

V.  Laat uw woorden de kracht zijn  

die ons bevrijdt uit onszelf  

en ons tot méér in staat stelt  

dan wij durven vermoeden. 

 

G. Gij hebt woorden van eeuwig leven. 

 Hemel en aarde zullen vergaan,  

uw woorden blijven eeuwig bestaan. 
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V. Vervul onze uitgesproken verlangens  

naar vooral de verlangens 

die we met ons meedragen, 

onuitgesproken, diep in ons hart.  

 

G. Gij hebt woorden van eeuwig leven. 

 Hemel en aarde zullen vergaan,  

uw woorden blijven eeuwig bestaan. 

 

AFSLUITING EN ZEGENBEDE 

 

Zo dadelijk verlaten wij dit kerkje en nemen mee 

wat ons aansprak en aan het hart ging. 

Als u een bijdrage wilt geven voor Open Kerk 

Helvoirt, dan kan dat in het collectemandje achter 

in de kerk, waarvoor onze dank. 

 

  *** 

Wij delen met elkaar een gebroken bestaan  

dat zich dan weer hier dan weer daar laat voelen. 

Zegenen wij daarom elkaar  

met raad en daad, hart en handen. 

En laat je door niets en niemand 

ontmoedigen, in Gods naam: 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

A. Amen. 

 

ORGELSPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKST TER EIGEN OVERWEGING 

 

Wij gaan wel dood, maar als wij er niet meer zijn, 

dan is God er nog altijd. En dan is er nog van alles 

mogelijk. Zelfs als wij menselijk gesproken 

verzinken in het niets, blijft God ons trouw. Zeker 

als wij geleefd hebben in het spoor van zijn Thora 

en dus integer zijn tot in alle vezels van onze ziel. 

Hij geeft zijn band met zijn getrouwen nooit op. Zo 

bezien is de dood niet alleen een zwart gat, maar 
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ook een open plek, die God kan vullen met zijn 

creatieve aanwezigheid. Maar hoe dat kan en hoe 

dat zal zijn, blijft een mysterie, maar ik laat mij 

graag verrassen. 

Dit geloof is geënt op het vertrouwen dat de God de 

enige grond is voor de hoop op een leven dat 

verder reikt dan de dood. Zonder God kan de dood 

zelf uitgroeien tot een god en zo de baas worden.  

Dat God als de schenker van het leven de dood de 

baas is, staat ook voor gelovigen niet altijd zo vast 

als een huis. In tijden van rampspoed, duisternis en 

gemis is het niet eenvoudig om Gods aanwezigheid 

te ervaren en te ontdekken dat we in God de 

voltooiing van ons leven kunnen vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANTWOORDING 

 
Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk. 

 

Die ons schiep, Sytze de Vries / Willem Vogel (A73b); 

Gij hart Gij bron, Peer Verhoeven / Taizé  (A66); 

Ga met God en Hij zal met je zijn, Gert Landman / 

Ralph Vaughan Williams A254); 

Zijt Gij mij God, Marcel Zagers / Willem Vogel (A109); 

Bij U is er rust, Peer Verhoeven / Taizé (A263); 

Om God te leven, Marcel Zagers / Frans Bertens 

(A173b); 

Gij die ons kent, Jacques Verhees / Willem Vogel 

(A116); 

Onze Vader, Rymski-Korsakov (A76); 

The Lord’s my shepherd, David Grant (A182); 

Gij hebt woorden van eeuwig leven, Henk Jongerius 

(A18); 

Afbeelding, Candle and white flowers, bron: 

https://www.1limburg.nl/sites 
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