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Zegengebed bij de ingang van de kerk

Openingslied: Krezip - Lost Without You

Begroeting en inleidend woord

Aansteken van de kaarsen met het licht van de paaskaars 
tijdens het lied: Nick & Simon - Pak Maar M’n Hand

In Memoriam

Lied: Boney M - Rivers of Babylon

Gebed om vergeving
Twee handen schoon gebleven door onpartijdigheid,
wie durft ze uit te steken en noemen God gewijd?
Twee ogen uitgekeken geen ander meer zien staan,
wie zou ze durven sluiten en zo ten einde gaan?
Twee oren doof geworden voor andermans verdriet,
wie zou daarmee nog horen een vrolijk Sabbathslied?
Met handen, ogen, oren door keuze vroeg of laat
herscheppen wij de aarde tot alle goeds in staat.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven en begeleiden tot het eeuwig leven.
Allen: Amen.

Heer ontferm U
Heer, ontferm u over ons.
Christus, ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.
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Openingsgebed
Kom Irene nabij 
nu onverwacht het licht is gedoofd, haar avond gevallen.
Kom Irene nabij
Gij die met ons zijt als het leven pijn doet.

Kom ook Paul, Kevin en Brian nabij 
die Irene zo ineens zagen heengaan, afscheid van haar moesten nemen.
Kom hen nabij
Gij die er zijt in leven en dood.

Blijf ons nabij
in mensen die kunnen luisteren en verdriet begrijpen.
Blijf ons nabij
in de dagen die komen, in de stilte die valt, in de herinnering aan haar.
Blijf ons nabij
Gij die de mens een Vader en een Moeder zijt.

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing
Een witte roos.

Adem houdt op, warmte wordt kilte,
diepe kilte als van de dood en lachen wordt stilte, 
echo van vragen die geen antwoord vindt.
Maar een mensennaam kan niet vergaan,
niet verzinken in oneindig niets.
Jouw naam heeft klank en toon gezet
van hoe de jouwen verdergaan.
In gemis, maar ook in vertrouwen 
dat leven léven wordt, als er maar genoten wordt, 
gevochten en geknokt, geliefd en gelachen.
Zo wordt jouw naam een witte roos aan ons hart,
bloeiend voor altijd, geurig en welriekend,
maar ook doornig stekend,
want jij bent er niet als wij jou roepen;
en ons zoeken zal nooit vinden worden,
geen samen lachen en geen raken meer.
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Maar in de stilte zul jij bloeien aan ons hart
als een schitterende herinnering,
levend, tegen alle weerwil in.
Neen, vergeten zullen wij jou niet.
Wees gerust, rust maar zacht, rust in vrede...

Lied: Marco Borsato, Trijntje Oosterhuis - Wereld Zonder Jou

Evangelielezing
Lezing uit het Boek der Spreuken.

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat die van edelstenen ver te boven.
Haar man kan in alles op haar vertrouwen,
en zij zorgt dat hij niets te kort komt.
Zij brengt hem alleen maar geluk, alle dagen van zijn leven.
Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit,
en weet daar met plezier alles van te maken.
Zij is als het schip van een koopman dat overal vandaan,
zelfs van ver, voedsel aanvoert.
Voor dag en dauw staat zij op om te zorgen
dat haar gezin te eten heeft.
En ook aan anderen geeft ze ruimschoots hun deel.
Een mens in nood weet dat hij bij haar kan aankloppen.
En ook de behoeftige weet dat hij op haar kan rekenen.
Haar gezin hoeft de kou van de winter niet te vrezen
want zij zorgt met een vooruitziende blik.
Haar man is goed gezien onder de mensen,
als hij zetelt met de oudste van de stad.
Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig.
En haar man spreekt alleen maar goeds over haar.
Veel vrouwen zijn te bewonderen,
maar zij heeft ze allemaal overtroffen.

Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God.
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Overweging

Herinneringswoorden

Voorbede
Als wij even stil worden deze dagen, dan spreekt ons hart van wat 
wij met elkaar beleefden. Van wat wij nog hadden willen doen. Van 
de gemiste kansen, en de vele mooie dagen. Laat alle liefde die er 
gegroeid is tussen Irene en ons, voortbestaan in Uw eeuwig Licht. 
Laat ons bidden.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Wij bidden voor Paul die alleen achter blijft, voor de kinderen Kevin en 
Brian, voor de allernaasten die haar het meest zullen missen. Troost hen 
in hun eenzaamheid en verdriet, laat hen weer een levenswijze vinden 
waarin ze zonder haar tastbare aanwezigheid, toch weer gelukkig kun-
nen zijn. Laat ons bidden.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Wij bidden voor de geliefden die van ons zijn heengegaan en in het 
bijzonder de Moeder van Irene. Geef ons de moed om zonder hen ver-
der te leven. Laat ons bidden.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Wij bidden voor allen die leven moeten met een lege plaats aan hun 
zijde; voor hen die treuren om een kind dat zij moesten verliezen; om 
een vriend die wegviel uit hun kring; om een gemis dat niet te noemen 
is. Laat ons bidden.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Lied: Dolly Dots - We Believe In Love
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DIENST VAN DE TAFEL

Broeders en zusters, als brood dat uit de hemel is neergedaald, zo wil 
de Heer in ons midden zijn: dit gezegende brood, dat vanuit de eucha-
ristieviering voor ons is bewaard, is voedsel voor allen, sterkte en kracht 
op onze levensweg. Stellen we ons open voor de Heer van alle leven 
die ons tot één lichaam maken wil, samen met allen die op Hem hun 
vertrouwen hebben gesteld.
 
Onze Vader
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft:

Allen: 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.

  

Communiegebed
Voorganger: God van liefde en leven. In momenten van verdriet 

keren wij ons naar U en bidden wij om vertrouwen.
Wees hier aanwezig. Geef ons sterkte, geef ons kracht.

Allen: Geef ons sterkte, geef ons kracht.
Voorganger: Liefde brengt ons leven voort.

Liefde geeft er schoonheid aan.
Liefde laat ons bij elkaar wonen.

Liefde is de kracht die alles doorstraalt.
Liefde kan ook een bron van verdriet zijn.
Liefde spreekt door pijn en onmacht heen.
Het laatste woord is liefde.

Allen: Geef ons sterkte, geef ons kracht.
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Voorganger: In vertrouwen vieren wij het leven.
In vertrouwen  vinden we geluk.
In vertrouwen meten wij onze kwetsbaarheid doorstaan.
In vertrouwen groeien wij de angst te boven.
In vertrouwen gaan we door de diepten van de dood.
In vertrouwen moeten wij Irene loslaten.

Allen: Geef ons sterkte, geef ons kracht.
Voorganger: En in herinnering brengen wij Jezus, 

gedreven als Hij was door de liefde. 
In uw Woord, God, vond Hij alle vertrouwen, 
dat nodig was om mens te kunnen zijn. 
Hij geloofde, wist zeker, 
dat niemand groter wordt dan degene, 
die leeft voor anderen. 
Dat heeft Hij zelf gedaan. 
En bij zijn afscheid 
brak Hij het brood om dat te laten zien. 
Dit brood is mijn bestaan, zei Hij, 
helemaal gewijd aan mensen. 
Eet hiervan 
en zorg dat iedereen brood heeft om van te eten.

Allen: Geef ons sterkte, geef ons kracht.
Voorganger: Kom, goede God met dat onnoembare vertrouwen.

Kom en troost ons. 
Doe ons opstaan in liefde en vertrouwen, 
zodat onze onderlinge verbondenheid 
alleen maar sterker worden zal. 
En open onze ogen voor het onzichtbare, 
waarin Irene nooit veraf zal zijn.

Allen: Geef ons sterkte, geef ons kracht.

Communie

Communielied: Bon Jovi - Thank You for Loving Me
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SLOTDIENST

Woordje van Kevin

Gedachteniskruisje wegbrengen 
tijdens het lied: 3J’s - Wiegenlied

Gedicht

Dankwoord

Absoute  

Lied bij het uitgeleide: Queen - The Show Must Go On







‘I love you from the moon and back,

ik ga over je dromen, ik hou van jou,

Slaap lekker ik zie je morgen.’

-Brian-


