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OPEN KERK       HELVOIRT 

OPEN KERK        HELVOIRT 
 
VOORAF             Orgelspel 
 
INTREDELIED   
 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2 x) 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2 x) 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2 x) 

 
WELKOM 
 
Lucht en leegte, horen we Prediker vandaag 
zeggen, lucht en leegte, alles is leegte. 
En ook: welk voordeel heeft de mens van alles wat 
hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg 
onder de zon? 
 
Je zou er misschien een beetje depressief van 
worden, van deze woorden. 
We willen u vanavond toch graag met een positief 
gevoel van hier laten weggaan. Prediker is immers 
ook echt iemand van het carpe diem, want het leven 
is maar kort en is zo voorbij. 
 
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. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2 x) 



STILTE 
 
V. Bidden is hopen en verwachten  

dat je in de stilte iets van God ervaart.  
Laten we een moment stilstaan bij alles  
wat ons hart beroert,  
en de Onzienlijke de kans geven  
ons 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 hebt woorden van eeuwig leven, 

hemel en aarde zullen vergaan, 
uw woorden blijven eeuwig bestaan. 

 
V. Wees aanwezig 

in het gebaar dat ik maak, 
sprekend oprecht. 

 
G. Gij hebt woorden van eeuwig leven, 

hemel en aarde zullen vergaan, 
uw woorden blijven eeuwig bestaan. 

 
V. Wees aanwezig 

in het woord dat ik zeg, 
 eerlijk gemeend. 
 
G. Gij hebt woorden van eeuwig leven, 

hemel en aarde zullen vergaan, 
uw woorden blijven eeuwig bestaan. 

V. Wees aanwezig 
in mijn lach en mijn lied 
mijn traan en mijn klacht, 
van harte gemeend. 
 
Gij ongezien 
ons hele bestaan, 
nu en altijd.                 (naar Peer Verhoeven) 

 
G. Gij hebt woorden van eeuwig leven, 

hemel en aarde zullen vergaan, 
uw woorden blijven eeuwig bestaan. 

 
GEBED 

Een ijle schaduw 
lijkt het leven van een mens, 
altijd door het lot begrensd: 
lucht en leegte om me heen? 

 
Maar ondertussen gaat de zon 

elke dag weer op en onder, 
snelt naar de plaats 

waar ze morgen weer op zal gaan. 
 

En kunnen wij, vluchtige wezens, 
niet zonder haar licht,  

onze levensbron, 
niet zonder uw warmte,  

mijn Levensbron. 
 

Ik heb lief, 
rust, werk en oogst, 

en leef, 
met alles wat uw hand me biedt. 

 
A. Amen 
 

LIED 
 

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 bekend - 
ieder woord dat komt op mijn lippen, 
onuitgesproken nog, Gij hoort het al. 
Beklim ik de hemel, daar zijt Gij, 
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook. 



Had ik vleugels van morgenrood, 
vloog ik over de verste zeeën, 
ook daar Gij, uw hand 
uw rechterhand die mij vasthoudt. 
 
Uw schepping ben ik in hart en nieren,  
Gij hebt mij geweven  
in de schoot van mijn moeder. 
  
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. 

 
 
EERSTE LEZING        Naar Prediker 1 en 2 
 

Lucht en leegte, zegt Prediker, 
lucht en leegte, alles is leegte. 
Welk voordeel heeft de mens  

van alles wat hij heeft verworven, 
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 

Generaties gaan, generaties komen, 
maar de aarde blijft altijd bestaan. 
De zon komt op, de zon gaat onder, 

en altijd snelt ze naar de plaats  
waar ze weer op zal gaan. 

Wat er was, zal er altijd weer zijn, 
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 

Er is niets nieuws onder de zon. 
De vroegere generaties zijn vergeten, 

en ook de komende zullen weer worden vergeten. 
 
Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt 
bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis 
van zaken, hij moet het nalaten aan iemand die er 
niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte 
en een uiterst kwade zaak. Welk voordeel heeft de 
mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven?  
Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, 
maar alle dagen van zijn leven brengen hem 
verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem  
niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust.  
Ook dat is leegte. 
 
LIED 
 
G. De vogels in de bomen  

die wachten rustig af.  

Ze werken niet maar dromen  
van alles wat God gaf.  

 
J. De blauwe hemel is hun dak,  

hun veilig huis een groene tak;  
ze wachten rustig af.  
De blauwe hemel is hun dak,  
hun veilig huis een groene tak.  
 

G. Ze zaaien niet en maaien niet  
ze leven van hun lied. 

 
G. De bloemen in de velden  

die spreken zonder taal.  
Ze werken niet maar melden  
een eeuwenoud verhaal . 

J. Dat God hen allen zomaar kleedt  
er is geen kans op zorg en leed;  
ze spreken zonder taal.  
Dat God hen allen zomaar kleedt  
er is geen kans op zorg en leed  
 

G. en weten zonder zorg en plicht  
te leven van het licht. 

 
HET EVANGELIE       Lucas 12:13-21 
 
Iemand uit de menigte zei tegen Jezus:  
‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met 
mij moet delen!’ Maar Jezus antwoordde: ‘Wie 
heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie 
aangesteld?’ Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor 
iedere vorm van hebzucht, want iemands leven 
hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer 
hij die in overvloed heeft.’ 
En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het 
landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en 
daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb 
geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen 
zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek 
mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn 
graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen 
mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, 
genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en 
vermaak je. Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog 
deze nacht zal je leven van je worden 
teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die 
je hebt opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die 
schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is 
bij God.’ 



LIED 
 
G.  De mensen moeten zorgen  

ze kennen rust nog duur.  
Ze denken steeds aan morgen  
zijn druk van uur tot uur.  
 

J.  Ze moeten weer van vooraf aan  
een vogel en een bloem verstaan:  
die wachten rustig af.  
Ze moeten weer van vooraf aan  
een vogel en een bloem verstaan.  

 
G.  Die spreken zonder woorden uit  

dat leven feest beduidt. 
 
 
OVERWEGING 
 
Een aantal jaren geleden berichtte een krant over 
een man bij wie, na zijn dood, een enorm 
geldbedrag onder de vloer gevonden werd. Heel 
triest. Altijd heel sober geleefd, nooit van zijn 
fortuin genoten. De man uit het evangelieverhaal 
had het plan dat wel te gaan doen, alleen: hij kreeg 
er de tijd niet voor. Ook triest. 
 
Genieten is een belangrijk sleutelwoord in het boek 
Prediker. En dan niet later, maar elke dag: blij zijn 
dat je leeft, blij zijn met het goede dat het leven je 
geeft, ook al drijven er donkere wolken over. Het is, 
zo zegt hij, goed en weldadig voor een mens wanneer 
hij zich aan eten en drinken te goed doet, en geniet 
van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij 
voor onder de zon gedurende het luttel aantal 
levensdagen dat hij van God gekregen heeft.  
En: Geniet op de goede dagen van het goede, maar 
zie op de slechte dagen in dat God naast de goede 
ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan 
in de toekomst zien.  
 
Werken aan de toekomst, ook in materieel opzicht, 
ook dat hoort er dus bij. Maar daarvoor is 
levenskunst nodig, een kunst die ook wij maar niet 
goed lijken te kunnen leren. Als je te veel vasthoudt 
aan graan en voorraden, dan kun je belangrijker 
facetten van je leven uit het oog verliezen. En het 
gaat hierbij niet alleen over het vasthouden van 
materiële dingen. Ware levenskunst vraagt dat je 
moet loslaten om te behouden wat belangrijker is.  

Verafgoding van werk en hobby’s kan mensen zo 
opeisen dat ze binnen hun relatie amper tijd hebben 
voor elkaar. En dan zijn ze verbaasd als ze  
ontdekken dat ze van elkaar vervreemd zijn. Zoals 
die ambitieuze zakenman die al zijn tijd en energie 
in de zaak stak, maar daardoor vrouw en kinderen 
verloor. Of ouders die amper tijd vrij kunnen 
maken voor hun kinderen, om te luisteren naar hun 
verhalen. Op zo’n moment is het moeilijk om de 
klok terug te draaien. Dan ben je eigenlijk te laat. 
Dat moet je eerder doen. Bij voorbeeld vandaag.  
Ware levenskunst, de kunst om te kunnen zeggen: 
ik ben blij dat ik leef, ik geniet van kleine dingen, 
die kunst vraagt dat je de betrekkelijkheid van 
schuren, graan en voorraad onder ogen kunt zien. 
Steeds weer een moeilijke opgave, maar wel de enige 
weg. 
 
Lucas geeft in de parabel niet af op rijkdom maar 
richt zich tot vrekkige rijken, die schatten vergaren 
en zich opsluiten in de kring van hun rijke vrienden. 
Hen roept Lucas op om hun bezittingen te delen met 
arme mensen.  
 
Orgelspel 
 
Als Jood heeft Jezus de wijsheid van Prediker 
gekend, die doorklinkt in het evangelie.  
Een rijke boer bouwt een nog grotere schuur om er 
zijn oogst in te verzamelen en zijn toekomst veilig te 
stellen. En dan stelt God hem de vraag: ‘Heb je er 
wel eens aan gedacht dat je toekomst niet jouw bezit 
is? Je kunt je schuren wel volstouwen, maar 
daarmee is je toekomst nog niet veilig.’ De toekomst 
is niet ons eigendom, zij wordt ons gegeven. Het lot 
is onvoorspelbaar en soms weten we niet hoe 
bevoordeeld we zijn, totdat dingen veranderen. Om 
je ontvankelijk te maken, om je te openen voor wat 
je elke dag gegeven wordt, moet je zorgen dat je 
bezig bent met wat echte meerwaarde heeft. Doen 
wat gedaan moet worden in Gods ogen: toekomst 
geven aan wie geen toekomst hebben, delen en 
uitdelen in plaats van verzamelen en oppotten.  
En in dat alles weet hebben van de zon die opkomt 
en ondergaat, van de wind die waait en draait, van 
de rivieren die weer naar de zee stromen, van 
generaties die komen en van generaties die gaan. 
Weet hebben dat ons leven gegeven is en dat we dit 
leven met elkaar mogen delen. Weet hebben van 
Hem die ons allen toekomst geeft. 



Misschien zoals Rutger Kopland het eens 
verwoordde: ‘Ieder mens zou een rivier moeten zijn, 
komen zonder verlangen te blijven, gaan zonder 
heimwee.’ 
 
BELIJDENIS       
 
V.    Ik geloof in een kerk  

die haar deuren wijd openzet  
waar ieder welkom is  
en niemand buitengesloten wordt. 

 Die geen onderscheid maakt  
tussen man en vrouw,  
tussen goed en slecht, 
waar ieder heilig en zondig is.  

 
A.   Die geen rangen en standen kent  

maar waar allen, van hoog tot laag  
werkelijk broeders en zusters  
van elkaar zijn. 
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. 
Die niet denkt aan eigen roem  
maar de kleinen eert  
en hen optilt uit hun vernedering. 

 
A. Die op uittocht is uit het land van slavernij  

en op weg is naar werkelijke bevrijding  
voor allen.  
Die haar crisis te boven komt  
en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. 

        (abt Ton Baeten) 

 
ORGELSPEL    Collecte 

Tafel gereedmaken 
 
 
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. 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.  

 
 
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, 
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. 
 
Wij danken de zusters uit Den Bosch: zij nemen 
afscheid van ons, nu ze gaan verhuizen. Jarenlang 
hebben zij deelgenomen aan onze vieringen en zich 
actief ingezet voor Open Kerk.  
 
Bid voor hen die alle lief en leed  
met ons deelden en ons zijn ontvallen, 
naam voor naam, gezicht voor gezicht. 
 
Denk ook aan die vergeten en alleen heengaan; 
omkomen door een oorlog die nooit had mogen 



beginnen, door 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 nameloze  
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. Alle leven is gegeven  

door wie onze oorsprong is; 
die ons vraagt om zo te leven 
dat er hoop en toekomst is. 

 
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. 

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. Alle leven is gegeven  

door wie onze oorsprong is; 
die ons vraagt om zo te leven 
dat er hoop en toekomst is. 

 
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. Alle leven is gegeven  

door wie onze oorsprong is; 
die ons vraagt om zo te leven 
dat er hoop en toekomst is. 

 
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. 
 
Gezegend die bidden zoals hij: 

 
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. 
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    

 
Lead me Lord,    
lead me in thy righteousness,    
make thy way plain before my face.    
 
For it is Thou Lord, Thou Lord only    
that makest me dwell in safety. 
 
Breng me , Heer,  
breng me tot uw gerechtigheid,  
laat me uw weg duidelijk worden.  
Want bij U, Heer,  
bij U alleen,  
kan ik veilig en wel verblijven. 

 
GEBED EN LIED 
 
V. Dat wij U horen 

doorheen alle lawaai  
dat we maken. 

 
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. Dat wij U zien 

doorheen alle stof 
dat wij doen opwaaien. 

 
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.  Dat we 
bij alles wat we beleven mogen 
en moeten doormaken 
blijven gaan met U, 
de eeuwen door gezien, vermoed  
als God en Goed. 

                                     (naar Peer Verhoeven) 

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

Gij wijst mij de weg ten leven,  
het volle leven.  
Op U vertrouw ik. 

 
ZEGENWENS        
 
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, 
in de naam van  
Vader, Zoon en Heilige Geest.  
Amen. 
 
ORGELSPEL  
 

*** 
 
Deze viering is samengesteld door de Liturgische 
Werkgroep van Open Kerk Helvoirt.  
Overweging Paul Arts. 
 
Liedkeuze: 
Wees hier aanwezig (A49) 
Gij hebt woorden van eeuwig leven   (A18d) 
Gij, Gij peilt mijn hart (A51) 
De vogels in de bomen (A89) 
Om God te leven (A173b) 
Klein danklied (A261) 
Alle leven is gegeven (A93) 
Onze Vader (A76) 
Lead me Lord (A79) 
Bij U is er rust (A263) 



TER OVERWEGING 
 
Er is een verhaal over een man die zich liet begraven 
met een grote zak vol goudstukken in zijn kist. Het 
zou hem niet overkomen dat hij met lege handen 
zou staan in het andere leven, wat hij daar ook zou 
aantreffen.  
 
Toen hij in dat andere leven aankwam zag hij tot 
zijn vreugde dat hij in een soort zomermarkt 
terechtgekomen was: er stonden overal kraampjes 
en winkeltjes met allerlei koopwaar; de mooiste en 
lekkerste dingen waren er te krijgen. Ben ik blij dat 
ik wat geld meegenomen heb, dacht de man. 
 
Hij zocht in een kraampje een fles heerlijke wijn uit, 
maar toen hij die met een goudstuk wilde betalen zei 
de verkoopster tegen hem: Sorry, meneer, aards 
geld heeft hier geen enkele waarde. Hier kun je 
alleen betalen met geestelijk geld. En hoe kom ik 
aan geestelijke geld, vroeg de man, is hier ergens in 
de buurt een wisselkantoor? Nee, zei de 
verkoopster, die bestaan hier niet. Die zijn er alleen 
op aarde als je je geld en goed deelt met anderen. 
Door anderen te helpen wissel je het in voor 
geestelijk geld. Jammer voor u, zei ze nog, ik zie dat 
u platzak bent. 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN DANKBRIEF AAN OPEN KERK 
HELVOIRT 
 
Dochters der Liefde van Vincentius 
Tweede Hervendreef 38 
5232 JC  ’s-Hertogenbosch 

’s-Hertogenbosch 18 juli 2022 
 
Beste Peer en Berna,  
 
Al meer dan 30 jaar zijn Zr. Wilhelma en 
medezusters  te gast bij de vieringen van de 
stichting Open Kerk in Helvoirt. Eerst in de St. 
Nicolaaskerk en later in de intieme kleinere kerk 
aan de Tilburgstraat. 
 
Tot onze spijt zal daar na 7 augustus een einde aan 
komen. 
Ons huis in ’s-Hertogenbosch zal n.l. opgeheven 
worden en wij gaan begin augustus wonen in 
Helden-Panningen (L) in de buurt van onze 
medezusters. We hoeven jullie niet te vertellen 
hoezeer het ons spijt, maar het kan niet anders.  
 
Wij kunnen jullie niet vertellen hoe blij en 
dankbaar we altijd waren omdat we bij jullie 
terecht konden. 
 
Heel veel dank voor de zorg waarmee iedere dienst 
steeds weer voorbereid en in elkaar gezet werd; de 
inhoud die zo aansprak; voor de hartelijkheid en 
de gemoedelijke sfeer die we bij jullie steeds 
mochten ervaren. 
 
Deze ervaring, dat het ook anders kan, neemt ons 
niemand meer af. Wij hopen dat het nog lang zo 
voortgezet kan worden en er veel mensen goede 
ervaringen op mogen doen.  
 
Wij wensen jullie Gods zegen voor de toekomst en 
nog een goede tijd van leven.  
 
Dankbare groet van ons viertjes.  
Zr. Venantia, Theresia, Maria en Remigia. 
 

*** 
 
 
 
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. 


