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♫ OPENINGSLIED:  
Elke Nieuwe Dag – kinderkoor Unique 
 
Refrein: 
Elke nieuwe dag, elke nieuwe dag 
is door God de Vader je gegeven. 
Elke nieuwe dag, elke nieuwe dag 
is de eerste van de rest van je leven. 
 
Ongehoorzaam ben ik vaak, dikwijls ontevree. 
Altijd lief te wezen, dat valt echt niet mee! 
‘k Moet eerlijk vertellen aan u allemaal: 
ik heb wel eens een grote mond,  
dan ben ik weer brutaal. 
 

Refrein 
 
Er zijn van die dagen, hoe je ’t draait of keert. 
Ik kan het niet begrijpen, maar dan gaat alles verkeerd. 
‘k Zei een heel erg lelijk woord, ’k schrok er zelf van. 
Mijn jas kapot, een lekke band,  
wat zeg je daar nu van. 
 

Refrein 
 
Elke dag een nieuw begin, doe ’t morgen maar meteen. 
Dat is wel heel erg moeilijk, maar dat hoeft ook niet alleen. 
Jezus wil je helpen, dat is reuze fijn. 
Je hoeft alleen te vragen:  
wilt U mijn helper zijn? 
 
Elke nieuwe dag kan zijn een nieuw begin, 
een nieuw begin is ieder mens gegeven. 
Elke nieuwe dag  kan zijn een nieuw begin, 
een nieuw begin voor de rest van je leven (2x). 
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BEGROETING  
 
 
INLEIDENDE TEKST 
 
In 1407 werd op de plaats waar nu de Heilige Pancratiuskerk 
staat, het Sint Antoniusklooster gebouwd. 
In de zestiende eeuw raakte het klooster in verval en het werd  
in de 18e eeuw gesloopt. 
Op dezelfde plek werd aan het einde van de 18e eeuw een kerk 
gebouwd, die in 1841 vervangen werd door een kleine 
Waterstaatskerk. Op 30 maart 1855 werd de parochie van de  
H. Pancratius te Albergen opgericht, een afsplitsing van de 
parochie van Tubbergen. 
In 1918 en 1919 werd de kleine Waterstaatskerk verlengd,  
maar enkele decennia later bleek dat deze te klein werd. 
In 1953-1954 werd de huidige Heilige Pancratiuskerk gebouwd 
naar ontwerp van Th.J. van Elsberg en op 26 juli 1954  
werd deze kerk geconsacreerd door Mgr. Alfrink, de toenmalige 
aartsbisschop van Utrecht. 
Nu, ruim 65 jaar later, hebben een sterke terugloop van het 
kerkbezoek en deelname aan de sacramenten, financiële zorgen, 
de vergrijzing van het vrijwilligerskorps en het gebrek aan 
nieuwe vrijwilligers ertoe geleid dat er een onhoudbare situatie 
is ontstaan en daarom is besloten een verzoek tot onttrekking 
aan de eredienst in te dienen bij het bisdom voor de kerk van 
Albergen.  
De priesterraad heeft op 16 januari jl. kardinaal Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht, geadviseerd in te stemmen met het 
verzoek tot onttrekking van de Heilige Pancratiuskerk te 
Albergen aan de goddelijke eredienst. 
Kardinaal Eijk heeft daarop besloten dat de kerk per 1 maart a.s. 
aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken.  
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Vandaag, zondag 21 februari 2021, vieren wij voor het laatst in 
deze kerk de eucharistie. Een belangrijk moment in het leven van 
onze geloofsgemeenschap: het is de laatste keer dat we hier 
liturgie zullen vieren. Het is dan ook begrijpelijk dat we hier met 
gemengde gevoelens aanwezig zijn. Er is natuurlijk het verdriet, 
maar tegelijkertijd voelen we erkentelijkheid. We zijn dankbaar 
voor al het mooie dat we in deze kerk beleefd hebben. We zijn 
God dankbaar, voor alles wat Hij hier voor ons en in ons heeft 
bewerkstelligd. De Heer gaat ons voor in deze viering. Hij nodigt 
ons uit om stand te houden in het geloof, zodat we samen zijn 
Kerk kunnen blijven vormen, ook na vandaag. 
 
 
SCHULDBELIJDENIS 
 
Heer, die meegaat op onze levensweg en ons uitnodigt tot hoop 
en vertrouwen, ontferm U over ons. 
 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus, die wilt wonen in elk van ons en ons wilt opbouwen tot 
een tempel van uw Geest, ontferm U over ons. 
 

Allen: Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, die ons maakt tot levende bouwstenen van uw Kerk, 
ontferm U over ons. 
 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 

Allen: Amen. 
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♫ LIED:  
Goud Waard – kinderkoor Unique 
 
Refrein: 
Ik ben ik, ik ben goud waard. 
Jij bent jij, jij bent goud waard. 
Wij zijn wij, wij zijn goud waard. 
Ja, wij passen precies in Gods hand.  
 
Dun als een rietje, rond als een bal 
of daar tussenin, of daar tussenin (2x). 
 

Refrein 
 
Blij als een vogel, boos als een wesp 
of daar tussenin, of daar tussenin (2x). 
 

Refrein 
 
Snel als een luipaard, traag als een slak 
of daar tussenin, of daar tussenin (2x). 
 
 

OPENINGSGEBED 
 
 

INLEIDING OP DE EERSTE LEZING 
EN ONTSTEKEN VAN DE SCHOOLKAARS 
 
 

EERSTE LEZING  Genesis 9, 8-15 
 
God zei tot Noach en zijn zonen:  `Nu ga Ik mijn verbond aan met 
u en met uw nageslacht,  en met alle levende wezens die bij u zijn, 
met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de 
aarde die bij u zijn, al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte 
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van de aarde. Ik ga met u een verbond aan, dat nooit meer enig 
levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, 
en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te 
verwoesten.'  En God zei: `Dit is het teken van het verbond, dat Ik 
instel tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor 
alle geslachten.  Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken 
zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.  Wanneer Ik op de 
aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar 
wordt,  dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle 
levende wezens, alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit 
meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen. 
 

Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 
 
 

♫ TUSSENZANG:  
Overgave – Vocal Devotion 
 
Wat de toekomst brengen moge,  mij geleidt des Heren hand.  
Moedig sla ik dus mijn ogen naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen Vader, wat Gij doet is goed.  
Leer mij slechts het heden dragen met een ernstig kalme moed. 
 

Heer ik wil uw goedheid loven al begrijpt mijn hart U niet.  
Zalig hij die durft geloven ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister, zie ik vroeg U niet waarom;  
eenmaal zie ik al uw luister als ik in uw hemel kom. 
 

Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet.  
Wil mij als een kind behand’len dat alleen de weg niet vindt.  
Neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind. 
 

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 
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EVANGELIE  Marcus 1, 12-15 
 
Terstond dreef de Geest Hem naar de woestijn.  Veertig dagen 
bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de 
proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen 
bewezen Hem hun diensten.  
Nadat Johannes was gevangengenomen, ging Jezus naar Galilea 
en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.  Hij zei: 'De tijd is 
vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde 
Boodschap.'  
 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 
 
 
VERKONDIGING 
 
 
MARIAOPDRACHT 
 
 

♫ MARIALIED:  
Ave Maria – Vocal Devotion 
 
Ave Maria, ave Maria, ave Maria. 
gratia plena, Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus. 
Et benedictus, fructus ventris tui,  
fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus. 
ora pro nobis peccatoribus. 
ora pro nobis peccatoribus. 
Nunc et in hora mortis nostrae.  
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
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GELOOFSBELIJDENIS 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus,  
zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest,  
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen,  
de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam  
en het eeuwig leven.  
Amen. 
 
 
VOORBEDEN  
 
God heeft met ons een verbond gesloten. 
Bidden wij daarom vol hoop en vertrouwen: 
 
Voor alle mensen die pionierswerk leverden bij het bouwen van 
deze kerk;  
voor hen die tot op vandaag zorg hebben gedragen voor het 
onderhoud en de aankleding ervan.  
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Laat ons bidden: 
 
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 
 
Voor allen die in deze kerk gemeenschap hebben gevormd in 
woord, gebed en zang: 
voor hen die hier in stil gebed nieuwe kracht vonden; 
voor de kinderen die hier werden gedoopt, hun Eerste  
H. Communie deden en het sacrament van het Vormsel 
ontvingen; voor wie hier getrouwd zijn; voor de overledenen die 
we toevertrouwden aan de liefde van God. 
Laat ons bidden: 
 
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 
 
Voor de priesters, diakens, pastoraal werkers en de vele 
vrijwilligers die zich hier hebben ingezet om het geloof te 
verkondigen en voor te leven. 
Laat ons bidden: 
 
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 
 
Voor hen die in onze geloofsgemeenschap op bezoek gaan bij 
zieken, bij alleenstaanden, bij mensen die het moeilijk hebben; 
voor allen die getuigen van Gods liefde door hun dienstbaarheid 
en zorg voor anderen. 
Laat ons bidden: 
 
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 
 
Voor ons allen, die geroepen zijn om samen te werken aan een 
gastvrije geloofsgemeenschap in de veranderende context van 
maatschappij en kerk. 
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Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 
 
Intenties uit de geloofsgemeenschap. 
Laat ons bidden: 
 
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 
 
En wil luisteren naar de vragen en intenties die leven in ons 
hart… 
Voor alles en allen:  
Laat ons bidden: 
 
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons. 
 
Goede God, vandaag nemen wij afscheid van een plaats die ons 
dierbaar is. 
Troost ons met uw liefde, wek dankbaarheid in ons hart om het 
goede in ons leven en voedt in ons de hoop dat U uw kerk altijd 
nabij blijft, door Jezus Christus onze Heer. 
 
Allen: Amen. 
 
 
AANKONDIGING VAN DE COLLECTE 
 
Voor de laatste keer wordt  voor de viering van de Eucharistie  
het altaar klaargemaakt met de gaven van brood en wijn.  
Vanwege de corona omstandigheden wordt er nu geen collecte 
gehouden. 
Na afloop van de viering kunt u het plaatsengeld van  
€ 1,00  en een vrije gift voor de pastorale zorg in onze 
geloofsgemeenschap deponeren in een mandje bij de uitgang van 
de kerk. Alvast hartelijk dank voor uw gaven! 
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♫ LIED:  
Ave Maria (Wees Gegroet Maria) – Pancratiuskoor 
 
Wees gegroet Maria,  
Vol van genade,  
de Heer is met U. 
Gij zijt gezegend,  
gezegend is Jezus 
de vrucht van uwe schoot.  
 
Refrein: 
Ave Maria, Ave Maria, 
De Heer is met U, de Heer is met U. 
Ave Maria. 
 
Heilige Maria, 
Moeder van God,  
bid voor ons zondaars 
nu en in het uur van onze dood.  
Amen. 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
 
TAFELGEBED 
 
Pr.: De Heer zal bij u zijn.  
Allen: De Heer zal u bewaren.  
Pr.: Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Pr. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Wij danken U, goede Vader, 
voor de blijde boodschap van uw Zoon,  
want uit alle volken en talen 
hebt Gij zoekende mensen 
tot de gemeenschap van uw kerk geleid.  
Uw Geest ademt zij in en uit 
en zij voert de mensen tot elkaar;  
zij worden één van hart. 
De kerk is spiegel van uw vriendelijkheid  
en wekt een blijde hoop 
in het hart van de mensen.  
Zij is het teken van uw trouw,  
ons toegezegd voor immer. 
Daarom loven en prijzen wij uw Naam, 
en eenstemmig met de engelen en heiligen in uw hemel  
en met de Kerk op aarde 
roemen wij uw heerlijkheid.  
 

♫ HEILIG  Pancratiuskoor 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
De God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van zijn heerlijkheid. 
Hosanna in den Hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, 
Hosanna in den hoge. 
 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.  
Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, 
zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt  
rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker.  
Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit Hij nu voor ons de 
Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. 
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Daarom bidden wij, almachtige God: 
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 
zodat Jezus Christus in ons midden komt 
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 
 

Want op de avond voor zijn lijden 
nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. 
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT 
VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Zo nam Hij ook de beker met wijn 
en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen 
en sprak: 
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS 

MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN  
WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

 
BLIJFT DIT DOEN OM MI J TE GEDENKEN. 

 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
 en wij belijden tot Gij wederkeert,  
 dat Gij verrezen zijt. 
   
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.  
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven 
opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.  
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen 
Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten  
opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en 
begaanbaar zij. 
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Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde die in Jezus 
was zodat de kerk, bemoedigd en gesterkt,  
opbloeit tot nieuw leven. 
 
Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap 
geroepen en begenadigd zijn,  
rondom paus Franciscus en onze bisschop Willem.  
Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld  
tot een instrument dat geloofwaardig en volhardend  
de eenheid en de vrede dient. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters  
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,  
en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt 
gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen.  
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:  
overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen;  
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, 
met de H. Jozef, haar echtgenoot, 
met uw apostelen en martelaren, met de heilige Pancratius  
en al de anderen die U genegen zijn, 
dankbaar uw Naam aanbidden 
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige 
Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Allen: Amen. 
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♫ ONZE VADER  Pancratiuskoor 
 
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. 
Amen. 
 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn 
van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 
uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van 
onze Verlosser Jezus Christus. 
 
Allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de  
  heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
GEBED OM VREDE EN VREDESWENS 
 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat 
Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het 
geloof van uw kerk; vervul uw belofte; geef vrede in uw naam en 
maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid. Amen. 
 

Pr.:  De vrede des Heren zij altijd met U. 
Allen:    En met uw geest.  
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BREKEN VAN HET BROOD 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 
 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 
De Heer nodigt ons aan zijn tafel en treedt ons tegemoet in het 
brood, voor ons gebroken. Zó wil Hij zijn verbond met ons 
bezegelen, zó wil Hij hier aanwezig zijn. 
 

Zalig dan zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, 
het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. 

 

Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
 maar spréék en ik zal gezond worden. 

 
 

♫ COMMUNIEZANG:  
Medley Door De Jaren Heen - Cantiamo 
 
Vrienden zingt in vreugde want de Heer is hier,  
Hij is hier, Hij is hier 
Vrienden zingt in vreugde want de Heer is hier,  
Ja Hij is hier onder ons 
 
De Heer komt in ons midden, Hij nodigt ons bijeen 
Vertrouw op God, Hij denkt aan ons  
Vergeten wordt niet een 
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Vrienden zingt in vreugde want de Heer is hier,  
Hij is hier, Hij is hier 
Vrienden zingt in vreugde want de Heer is hier,  
Ja Hij is hier onder ons 
 
 

Ja als de Heer voor altijd komt (2x) 
Dan laat ook mij daarbij zijn, als de Heer voor altijd komt 
 
En als het boek geopend wordt (2x) 
Dan laat ook mij daarbij zijn, als het boek geopend wordt 
 
En als u ons met name roept (2x) 
Dan laat ook mij daarbij zijn, als U ons met name roept 
 
 

Op het schuimend water danst, ver een boot op het meer 
De schipper slaapt, het volk in angst,  
Wekt wanhopig z’n Heer 
 
Kalm maar aan, o mijn kind’ren kalm maar aan, 
Want God de Heer is je nabij 
Blijf aan boord, o mijn kind’ren blijf aan boord 
Ja heb vertrouwen en blijf in mij 
 
 

Kijk naar de duizende dichte huizen,  
Kijk door de ramen van glas en steen 
Van al die mensen met al hun wensen,  
Is er altijd weer een alleen 
 
Loop langs de wegen en holle stegen,  
Hoog in de huizen hoor je een kind 
Je hoort het zingen van mooie dingen,  
Die iedereen misschien ooit vindt 
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In heel de schepping waakt Gods gedachte  
Ik maak alles weer nieuw 
Laat mij de haat en het leed verzachten  
Ik maak alles weer nieuw 
 

Israël zong hierom van vreugde,  
Om dit verbond van Jahweh heilig 
Wij voelen ons ook nu nog veilig  
Ik maak alles weer nieuw 
 

Bij voor- en tegenspoed weet ik zeker  
Ik maak alles weer nieuw 
Gods zoon op aarde dronk ook zijn beker  
Ik maak alles weer nieuw 
 

Israël zong hierom van vreugde,  
Om dit verbond van Jahweh heilig 
Wij voelen ons ook nu nog veilig 
Ik maak alles weer nieuw 
 
 

Kom geef ons je hand en ga mee naar het vredesland 
Dat land waar ligt het? 
Dat land ligt in het hart van de mens 
Die gelooft in vrede voor elkeen 
 

Kom geef ons jezelf wees als Jezus een dienende mens 
Die dienst waar is zij 
Die dienst is aan de mens om ons heen 
Aan de mens gebroken heelbaar leed 
 
 

Wat zou de wereld anders zijn,  
Als er in plaats van leed en pijn 
Geluk en goedheid heersen zou,  
Verbondenheid en goede trouw 
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Als oorlog eens verdwenen was  
En steden uit hun puin en as 
Voorgoed herrezen zouden zijn,  
Wat zou de wereld anders zijn 
 

Breek die muren af, breek die deuren open 
Laat er voor de mensen hoop op leven zijn 
Breek die muren af, breek die deuren open 
Laat er voor de mensen hoop op leven zijn 
 

 

O’r the green mountains and o’r the green valleys 
I’ve walked through  the country and felt me an age 
A people so strong, they resist for so long,  
The boundaries that hold them 
 

Child’ren can sing of the coming of spring 
A young man can’t defend what he knows to be wrong 
Women so strong, needing peace for so long 
The homelands lay broken 
 

So the refugee walks such a long lonely road 
As the weak will die off, make the young people old 
To redeem a whole country for selling its soul 
Through the bastions of war 
 
 

Een bedelaar op plein en straat, ja, dat ben ik en jij 
Dat geldt voor u en mij, dat geldt voor allebei 
Een bedelaar op plein en straat 
Ja, dat ben ik en jij, dat geldt voor u en mij 
 

Nee, mensen niemand kan alleen 
Ons hart is niet van steen, we vragen om elkaar 
Maar God hoe kan het dan toch zijn  
Dat van veel leed en pijn mensen toch zelf de oorzaak zijn 



 - 19 - 

Een bedelaar op plein en straat, ja, dat ben ik en jij 
Dat geldt voor u en mij, dat geldt voor allebei 
Een bedelaar op plein en straat 
Ja, dat ben ik en jij, dat geldt voor u en mij. 
 
 
O Koning gezalfde Gods, Priester en knecht van God 
Wijs ons een weg te gaan, breng ons naar huis 
Breng ons naar huis, het vaderlijk huis 
Heer ontferm U onzer, o breng ons naar huis 
 
O tekens van zon en maan, bewijzen van Gods bestaan 
De zee bespringt het land metterhand 
Regen en vuur kent Gij dag noch uur  
Heer ontferm U onzer, o breng ons naar huis 
 
 
Wij kunnen samen, wij zingen ons vrij. 
Een lied zonder grenzen, wie gaat er met mij? 
Wij kunnen samen, misschien al vandaag. 
Ik zing mijn liefde naar jou en vraag 
Dat er samen wordt gebouwd. 
 
Zingen, zing samen, kom wij kunnen samen door, 
Ja wij gaan door. 
Zing, herhaal je zingen, wij zullen wegen vinden, 
Zing het door. 
Ja, wij kunnen samen. Ieder moet beamen: 
’t is een lied voor iedereen. 
 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
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SLOTGEDACHTE: Omzien in dankbaarheid 
 
Misschien moeten we  
niet zozeer bij pijnlijke gedachten stil blijven staan 
- dat we deze kerk achterlaten -  
maar in dankbaarheid terug denken 
aan het vele moois en goeds 
dat hiervan is uitgegaan. 
Doopsels die hier zijn gevierd, 
eerste communies, vormsels,  
huwelijken en jubilea. 
De vele bijzondere vieringen bij speciale gelegenheden. 
En nooit zullen we vergeten 
hoe hier troost en hoop gevonden werd 
voor de velen die hier afscheid namen 
van een dierbare overledene. 
Velen hebben goede herinneringen aan deze plek: 
hier heeft de genade van God mensen aangeraakt. 
 
Soms moeten we in het leven  
iets achterlaten,  
iets afstaan, 
uiteindelijk  
om verder te gaan. 
We moeten niet alleen omzien  
naar wat was  
en niet meer terugkomt, 
maar we moeten en mogen vooruitzien. 
Er wacht ons een uitdaging met nieuwe kansen, 
nieuwe wegen,  
maar nog altijd met de Heer aan onze zijde, 
met Maria die ons bij de hand neemt. 
In dankbaarheid omzien 
met vertrouwen verdergaan. 
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MEDEDELINGEN  
 
 
SLOTWOORD   
door Truus Schlepers, voorzitter Commissie van Beheer 
 
 

♫ SLOTLIED:  
Weggaan Zonder Hoop – Cantiamo 
 
Weggaan zonder hoop, maakt de wereld om ons leeg en grauw. 
Maar vertrouwen op de toekomst 
geeft de mens altijd moed. Daarom dan: 
Hoop maar op geluk; samenwerking, vriendschap, samenzijn. 
Waar j’ ook woont op deze aard, in staal of beton en glas. 
En waar je slijt de dagen, je ziet de mens onderweg,  
in flat of krot, dit leven zo kort. 
 
Refrein: 
Wanneer wij weggaan zonder hoop, 
wordt de wereld om ons leeg en grauw. 
Maak daaraan voorgoed een eind 
en maak nu een levensplan, 
een eeuwig plan, dit leven zo kort. 
 
Hou maar goede moed, reik een ander steeds je rechterhand. 
Elke dag een kans, een kans, je hele leven lang. 
Wees mens met open ogen en zie de mens onderweg.  
Bid dag en nacht, dit leven zo kort. 
 
Zing dit lied met ons; zing van liefde, moed en samenzijn. 
Samenwerking, hopen, alle dagen, steeds maar weer. 
Zie met Gods oog en oren en zie de mens onderweg.  
Sluit oog noch hart, dit leven zo kort. 
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ZENDING EN ZEGEN 
 
 
SLOTPROCESSIE 
 
De processie is een beeld van wie wij zijn als kerkgemeenschap:  
Gods volk dat zijn pelgrimstocht aflegt door de wereld en de tijd,  
er op vertrouwend dat God zelf meetrekt in goede en minder goede 
tijden. We volgen de symbolen van Christus’ aanwezigheid in ons 
midden: het kruis en de paaskaars. We dragen een aantal symbolen 
mee: een kelk uit de kloosterkerk, een beeltenis van Pancratius en 
de Godslamp. Tenslotte zijn Evangelie en het allerheiligste 
Sacrament. 
 
Muziek tijdens de processie: ‘Exodus’ (= uittocht)  
gespeeld door André Rieu  
 


