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OPEN KERK        HELVOIRT 

 

TWEEDE ZONDAG VAN DE 

VEERTIGDAGENTIJD 

 

VOORAF             Orgelspel 

 

INTREDELIED   

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  

Dat ik u horen mag met hart en ziel. 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 

toekomst en vrede, wees hier aanwezig. 

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen, terug in het stof. 

Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

 

 

WELKOM 

 

We zijn bij elkaar gekomen vanuit een vermoeden 

dat er meer is dan we met ogen kunnen zien of met 

oren horen. We vermoeden U in de stilte, in 

momenten van rust, maar vooral in mensen.  

Laten we dit vermoeden van U niet verliezen, uw 

dragende hand onder ons bestaan blijven voelen en 

ervoor open blijven staan. 

Welkom u allen hier, omwille van elkaar, in Gods 

naam.  

 

LIED 

 

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. 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

 

STILTE 

 

V. Bidden betekent niet: jezelf horen praten. 

Bidden wil zeggen: stil worden, stil zijn en 

wachten tot men als biddende mens God hoort.  
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Laten we een moment stilstaan bij alles wat 

ons hoofd, ons hart, onze ziel beroert, verblijdt 

of verwart, en de Onzienlijke de kans geven 

ons aan te raken en aan te spreken. 

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

V Wat ik gewild heb,    

wat ik gedaan heb.   

       

Wat mij gedaan werd,   

wat ik misdaan heb.   

       

Wat ongezegd bleef,  

wat onverzoend bleef. 

 

Al het beschamende  

neem het van mij 

 

en dat ik dit was  

en geen ander. 

 

A Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 

 

 

BEZINNING          Woord en lied 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Als er muren voor en tussen ons staan, 

doe ons dan de gaten zien 

waar het licht doorheen valt, 

waardoorheen we verder kunnen kijken. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Als er bergen voor ons oprijzen, 

doe ons dan de paadjes zien 

waar onze voeten kunnen gaan, 

waarlangs we verder kunnen komen. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  
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Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Als de mist ons overvalt, 

doe ons dan de kansen zien 

om stil te staan, stilte te voelen 

waarin we bij U kunnen komen. 

 

En God, misschien, als we moed hebben, 

help ons dan ze ook te maken: 

die gaten, die paadjes, die kansen. 

                                (Harmke Heuver) 

 

 

GEBED 

  

God, wat ben je stil.  

Stil, en ver weg.  

 

Taal, zang, systeem, wetenschap 

zijn ontoereikend of ontbreken.  

 

Soms, soms hier 

is er een bodem van aanwezigheid.  

 

Maar vooral niet-weten, open einder,  

en - ergens diep - 

toch een vertrouwd vermoeden.  

 

Maar God, wat ben je stil!  

 

 

LIED 

 

A. 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?  

 

K. 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 ?  

 

A. 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?  
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K. Ontmoet ik tegenslagen  

en val ik in de diepte  

altijd vind ik kracht  

weer op te staan.  

Deze dagen weet ik me gedragen  

door wie zo Groot zo Goed.  

 

A.   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?  

 

EERSTE LEZING          Genesis 15, 5-12.17-18 

 

De Heer leidde Abram naar buiten.  

‘Kijk eens naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de sterren, 

als je dat kunt.’ En Hij verzekerde hem: ‘Zo zal het 

ook zijn met jouw nakomelingen.’ Abram 

vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe 

als een rechtvaardige daad. Ook zei de Heer tegen 

hem: ‘Ik ben de Heer, die jou heeft weggeleid uit Ur, 

uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit 

te geven.’ ‘Heer, mijn God,’ antwoordde Abram, 

‘hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal 

krijgen?’ ‘Haal een driejarige koe,’ zei de Heer, 

‘een driejarige geit, een driejarige ram, een 

tortelduif en een jonge gewone duif.’ Abram haalde 

al deze dieren, sneed ze middendoor en legde de 

twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de 

vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de 

kadavers af, maar Abram joeg ze weg. 

Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel 

Abram in een diepe slaap. Opeens werd hij 

overweldigd door angst en diepe duisternis.  

Toen de zon ondergegaan was en het helemaal 

donker was geworden, was daar plotseling een oven 

waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die 

tussen de dierhelften door ging. Die dag sloot 

de Heer  een verbond met Abram. ‘Dit land,’ zei 

Hij, ‘geef Ik aan jouw nakomelingen, van de rivier 

van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. 

 

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.  
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K. Zoveel mensen aangetast 

in hun eigenwaarde; 

anders zijn ’t wordt een last 

een lot zwaar mee te dragen. 

 

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. Niemand meer of minder mens 

laat je zien en horen 

beeld van God, zo onbegrensd 

en mooi, te mooi voor woorden. 

 

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.  

 

 

HET EVANGELIE       Lucas 9, 28b-36 

 

Jezus ging met Petrus, Johannes en Jakobus de berg 

op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, 

veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn 

kleding stralend wit. Opeens stonden er twee 

mannen met hem te praten: het waren Mozes en 

Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze 

spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem 

zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen 

waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker 

schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 

twee mannen die bij hem stonden. Toen de mannen 

zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen 

Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten 

we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes 

en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij 

zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er 

een wolk aandrijven, die een schaduw over hen 

wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde.  

Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn 

Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ Toen 

de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze 

zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan 

niemand wat ze hadden gezien. 
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OVERWEGING 

 

In 1863 werd in Amerika formeel de slavernij 

afgeschaft. Maar de discriminatie bleef nog lang. 

Precies 100 jaar later hield Martin Luther King zijn 

beroemde speech. Een  droom van vrijheid, 

gelijkheid, rechtvaardigheid en broederschap. “Ik 

heb een droom”, een mantra die acht keer werd 

herhaald.  

“Ik heb een droom dat op een dag op de rode 

heuvels van Georgia de zonen van vroegere slaven 

en de zonen van vroegere slavenhouders naast 

elkaar kunnen zitten aan de tafel van broederschap. 

Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op 

een dag in een land zullen leven waar ze niet zullen 

worden beoordeeld op de kleur van hun huid maar 

op hun karakter.” 

In de eerste lezing hoorden we hoe Abram, 

kinderloos, droomt van een groot nageslacht: voor 

hem de hemel op aarde. Maar hij moest er veel voor 

over hebben: wegtrekken uit zijn vertrouwde 

omgeving, weg van mensen met wie hij een band 

had, op weg naar een vreemd beloofd land. Voor 

gek verklaard door zijn tijdgenoten. 

Ook Jezus had een droom: een wereld waarin 

alle mensen als broeders en zusters zouden 

samenleven, vrij en in vrede: het Rijk van God op 

aarde. Mensen met een droom raken soms in extase 

als zij zich voorstellen dat hun droom werkelijkheid 

geworden zou zijn. Tijdens het bidden op een hoge 

berg krijgen Jezus en zijn leerlingen iets als een 

godservaring: een droom, een visioen? Hij deelt zijn 

droom met leiders uit het Oude Testament die al 

veel eerder dan Jezus op een hoge berg een 

ontmoeting met God hebben beleefd. 

Mozes, dromend van het beloofde land voor zijn 

volk, die met zijn volk daarheen ging dwars door de 

woestijn, nadat hij hen bevrijd had uit Egypte.  

Elia, dromend van een volk dat trouw was aan zijn 

God, die hen wegriep uit de slavernij aan vreemde 

goden.  

Drie mensen met een droom. Ze stralen, stralen 

iets uit, zichtbaar voor de leerlingen die er getuige 

van zijn. Die vinden dat prachtig, ze raken zelf ook 

een beetje in extase. Heer, laat ons hier drie tenten 

bouwen, laat dit zo blijven! Een visionaire ervaring: 

ze zien Jezus transformeren, en horen een stem uit 

een wolk, die tot hen is gericht, die hen aanspoort 

naar hem te luisteren en zijn boodschap van zijn 

lijden, dood  en opstanding niet aan dovemans oren 
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gericht te laten zijn. Vlak voordat hij met zijn drie 

intimi de berg opgaat, heeft Jezus namelijk 

aangekondigd dat hij dat proces in Jeruzalem zal 

doorlopen.  

 

Kort orgelspel 

 

Mensen met een droom kunnen even boven de 

grauwe werkelijkheid van alledag uitstijgen, maar 

steeds worden ze weer geconfronteerd met de 

werkelijkheid. Ze moeten de berg weer af naar een  

werkelijkheid waarin zij niet begrepen worden, 

worden tegengewerkt, soms gemarteld en gedood. 

Jezus werd op 33-jarige leeftijd vermoord.  

Martin Luther King in 1968, Oscar Romero in 1980. 

Een droom hebben over een wereld zonder 

onrechtvaardigheid, zonder oorlog, geweld, 

armoede en uitbuiting, en jezelf daar helemaal voor 

inzetten, dat is blijkbaar levensgevaarlijk. Maar 

gelukkig zijn er toch velen die zo’n droom hebben 

en die zich ervoor inzetten om iets ervan 

werkelijkheid te maken. Een droom die je in 

beweging, aan het werk zet. Aan dagdromen heb je 

niet veel. 

Ik denk dat alle mensen dromen van momenten 

die je leven oplichten. En net als Petrus willen we 

maar al te graag dat die ervaringen blijvend zijn. 

Een stukje hemel op aarde, durven we daar nog van 

te dromen? Gaat het visioen op de berg ook een 

beetje over onszelf? We leven in een periode waarin 

we op allerlei fronten moeten transformeren: naar 

een andere en betere wereld, een andere en betere 

kerk. Het heden is zo onduidelijk: vluchtelingen, 

klimaatcrisis, pandemie. Wat ons soms ontbreekt 

zijn visioenen, stimulerende beelden van wat ons 

aan positiefs te wachten staat, en dat niet in een hier-

na-maals, maar in de toekomst van het hier-nu-

maals. 

 

 

 

ORGELSPEL 

 

 

BELIJDENIS      Gaat u staan 

 

V.   Ik geloof in een kerk  

die haar deuren wijd openzet  

waar ieder welkom is  

en niemand buitengesloten wordt. 
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A. Die geen onderscheid maakt  

tussen man en vrouw,  

tussen goed en slecht, 

waar ieder heilig en zondig is.  

 

V.   Die geen rangen en standen kent  

maar waar allen, van hoog tot laag  

werkelijk broeders en zusters  

van elkaar zijn. 

 

A. Die haar eigen grenzen overschrijdt  

en een tafel bereidt voor allen  

die zich tot Jezus Christus bekennen. 

 

V.   Die het Woord van God in dialoog belijdt, 

die niet heerst maar dient, 

waar recht gedaan wordt aan allen. 

 

A. Die niet denkt aan eigen roem  

maar de kleinen eert  

en hen optilt uit hun vernedering. 

 

V. Die op uittocht is uit het land van slavernij  

en op weg is naar werkelijke bevrijding  

voor allen.  

 

A.   Die haar crisis te boven komt  

en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. 

                                                         (abt Ton Baeten) 

 

 

 

GEDACHTENIS.  

 

Het schijnsel van uw glans over ons bestaan, 

de warmte van uw adem door ons heen, 

een teken van uw genade in ons leven, 

het gloren van uw ochtend in onze nacht,  

met elkaar het brood breken,  

het leven delen, de beker zoet en zuur samen 

drinken en doorgeven tot alles zal zijn voldragen. 

 

Denk aan die pijn hebben,  

in het ongewisse verkeren  

en ben dankbaar om hen die  

– geen moeite te veel – hen bijstaan. 

 

Bid voor hen die alle lief en leed  

met ons deelden en ons zijn ontvallen, 

naam voor naam, gezicht voor gezicht. 
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Denk ook aan die vergeten en alleen heengaan; 

omkomen door oorlog, zinloos geweld,  

honger of dorst;  

en aan hen die geen andere uitweg zien  

dan hun leven zelf te beëindigen.  

 

Er zij licht, vrede, rust. 

 

 

 

KLEIN DANKLIED 

 

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, 

hebt boven ’t naamloze mij uitgetild. 

 

Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd, 

geborgen in de bevende zekerheid 

 

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 

van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. 

 

 

 

GEBED AAN TAFEL 

 

V.   Gezegend Gij om adem en licht,  

de bron uit wie wij zijn geboren,  

de einder waarheen we gaan, - 

 

om wind en water, zon en maan 

alles-en-alles in het bestaan geroepen;  

't onnoembare wonder dat wij beleven. 

 

Gezegend zijt Gij om hart en ziel, 

de hoop die gaande houdt,  

de belofte waarop wij koersen. 

 

G. Alwie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons. 

Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

V. Gezegend zijt Gij om hen die  

zorgzaam doen wat alledag vraagt,  

eerbiedig omgaan met het leven en,  

nooit genoemd, uw naam waar maken - 

 

om kracht en woord van profeten,  

toen en nu, die opstaan tegen alle pijn,  

mensen een waardig leven geven. 
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Gezegend zijt Gij om Jezus Christus, 

een man naar uw hart, ons een naaste 

die het Leven voluit vertrouwde 

en mensen trouw was tot het uiterste. 

 

G. Alwie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons. 

Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

V. Gezegend zijt Gij om hem  

die ten afscheid brood nam,  

het brak, deelde, en zijn vrienden zei: 

Dit ben ik, met hart en ziel 

het leven met u gedeeld - 

 

om hem die zijn beker overreikte  

en zijn vrienden zei: 

Neem deze van mij aan,  

deel hem samen, geef hem door; 

mijn testament, maak een nieuw begin. 

 

Gezegend zijt Gij om hem die ons vroeg  

te leven zoals hij: 

trouw aan mensen, koste wat het kost, 

in groot vertrouwen dat alles 

zijn bestemming en voltooiing kent.  

 

G. Alwie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons. 

Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

V. Gezegend die zijn zoals hij: 

stem voor stommen,  

oor voor doven, oog voor blinden. 

 

Gezegend die zijn zoals hij: 

vol vertrouwen in ‘alles komt goed’; 

Liefde heeft het laatste woord. 

Gezegend die zijn zoals hij: 

in geen dood, geen graf berusten, 

aan geen kwaad ten onder gaan. 

 

ONZE VADER           Gezongen 

 

Onze Vader die in de hemel zijt 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome; uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schuld 

zoals ook wij aan anderen 

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 

 

 

 

ORGELSPEL 

 

 

LIED    

 

Moge de weg voor u opengaan. 

Moge de wind in uw rug zijn. 

Moge de zon warm op uw gezicht stralen. 

Moge de regen op uw velden vallen; 

en totdat wij elkaar weer ontmoeten: 

blijf veilig in de tedere  

liefdevolle armen van God. 

 

Voor alles is een seizoen: 

voor ontmoeten, voor afscheid nemen, 

voor lachen en voor tranen en pijn. 

In alle dingen is God nabij 

en wijst je altijd je weg. 

 

 

May the road rise to meet you 

May the wind be at your back 

May the sun shine warm upon your face. 

May the rain fall softly on your fields 

and until we meet again 

may you keep safe 

in the gentle loving arms of God 

 

For everything there is a season 

A time for meeting 

A time to say goodbye 

In all things 

God is near 

Always guiding your way 
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May the road rise to meet you 

May the wind be at your back 

May the sun shine warm upon your face 

May the rain fall softly on your fields 

And until we meet again 

May you keep safe 

In the gentle loving arms of God 

 

For everything there is a season 

A time for laughter 

A time for tears and pain 

In all things 

God is near 

Always guiding your way 

 

May the road rise to meet you 

May the wind be at your back 

May the sun shine warm upon your face 

May the rain fall softly on your fields 

And until we meet again 

May you keep safe 

In the gentle loving arms of God. 

 

 

 

 

 

GEBED EN LIED 

 

V. God gezien  -  

in handen die steunen en strelen, 

vasthouden en leiden; 

niet slaan, niet breken. 

 

G. Bij U is er rust,  

ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven.  

het volle leven.   

Op U vertrouw ik. 

 

V. God gezien –  

in woorden die wijden en bidden, 

die aanklagen en vergeven; 

niet kwetsen, niet afkraken. 

 

G. Bij U is er rust,  

ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven.  

het volle leven.   

Op U vertrouw ik. 
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V.  God gezien –  

in de stilte 

onder ons druk doen, dag aan dag; 

de vaste grond onder ons haasten 

in de diepte van ons bestaan. 

 

G. Bij U is er rust,  

ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven.  

het volle leven.   

Op U vertrouw ik. 

 

 

AFSLUITING  

 

We verlaten straks dit kerkje en nemen mee wat 

ons aansprak en aan het hart ging.  

Wilt u een bijdrage voor Open Kerk Helvoirt 

geven, dan kan dat in het collectemandje achterin 

het kerkje, waarvoor onze dank. 

 

 

ZEGENWENS      Gaat u staan  

 

Gezegend zijt Gij, 

die ons zo vreemd bent en zo vertrouwd, 

dichter bij ons dan wij bij onszelf zijn, 

open onze oren en ogen voor uw aanwezigheid. 

 

De Levende zegene en behoede u, 

de Levende doe zijn aangezicht over u lichten 

en zij u genadig.  

De Levende verheffe zijn aangezicht over u 

en geve u vrede. 

 

Zegen ons en behoed ons, 

en geef ons vrede.  

 

Amen. 

 

ORGELSPEL  

 

*** 
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TEKST TER EIGEN OVERWEGING 

Uit: De hemel bestaat niet.  

Jannetje Koelewijn.   Uitgeverij Atlas.  p. 102, 103. 

 

Als we weer teruglopen naar de Oude Haven,  

blijft mijn vader opeens midden op straat stilstaan 

en herhaalt wat de dominee tijdens de dienst uit de 

Bijbel heeft voorgelezen. 

‘Na het vuur klonk het gefluister van een zachte 

bries.’ 

‘Waarom zegt u dat, vader?’ 

‘In de Statenvertaling staat: na het vuur klonk het 

suizen van een zachte stilte.’ 

‘Ja? En?’ 

‘Heb je niet opgelet? De dominee las voor uit de 

nieuwe vertaling. Nu staat er dus: het gefluister 

van een zachte bries. Ik vond het suizen van een 

zachte stilte beter. Mooier.´ 

 

Daarna loopt hij door totdat hij bij de rand van de 

stoep is. Hij plaatst eerst zijn ene voet erop en dan, 

aarzelend, de andere.  

 

´Dat suizen heb ik gehoord bij de dood van mijn 

vader. Heel wonderlijk. Ik heb het ook gehoord bij 

jullie geboorte.´ 

´Wat was dat dan?´ 

´Ja, wat was dat? Dat was dus het suizen van een 

zachte stilte.´ 

´Maar wat was het?´ 

´De aanwezigheid van God op het moment dat de 

ziel in het lichaam komt. Of het weer verlaat.´ 

´En u gelooft daarin?´ 

´Dat is nou net de moeilijkheid.´  

 

Hij loopt een tijdje door zonder wat te zeggen.  

´Ik ben geneigd dat te geloven. Kun je je dat 

voorstellen?´ 

´Nee, vader.´ 

 

Hij staat weer stil en zoekt zijn evenwicht.  

Ik kijk naar zijn schoenen van hard, zwart leer, 

met hoge schachten, strak vastgeregen tot boven 

zijn enkels. Je zou kunnen denken dat hij ze in 

Nunspeet of Staphorst heeft gekocht. 

 

´Weet je wat het bedonderde is?  

Ik geloof het ook niet. Maar ik wil het wel geloven, 

omdat ik er niet buiten kan.´ 

Hij zucht. ´Ik hang er met al mijn vezels aan vast.´ 
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VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk Helvoirt.  

Overweging Paul Arts. 

 

Wees hier aanwezig (A49),  

Gij hart, Gij bron (A66),  

Zijt Gij mij God (A109),  

Om God te leven (A173b),  

Klein danklied (A261),  

Alwie eten van dit brood (A6),  

Onze Vader (A76),  

May the road rise to meet you (A241c),  

Bij U is er rust (A263) 

 

 

INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS 

Wij spreken in elke viering intenties uit voor 

overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven 

aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via 

e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u 

ook andere intenties doorgeven. 
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