Afscheidsviering van
Tonny Kampman- Haarman
H. Cyriacuskerk Dalfsen
22 januari 2021

Binnendragen van de overledene
Aan het begin van de uitvaartviering gaat de voorganger naar het portaal
van de kerk om daar de overledene te begroeten met een korte tekst.
Tegelijkertijd wordt de kist besprenkeld met wijwater als herinnering aan
de dag van het doopsel. Terwijl Tonny de kerk wordt binnengedragen en
de naaste familie volgt wordt gezongen:
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Intredelied Requiem
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnes, Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Heer, geef hen de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte hen.
U komt een lofzang toe in Sion,
o God;
U moet een dankoffer worden
gebracht in Jeruzalem.
Verhoor mijn gebed;
tot U komt ieder mens.
Heer, geef hen de eeuwige rust
en het eeuwig licht verlichte hen.

Begroeting en openingswoord
Lichtritus
Lied Als een vriend
Als je eenzaam bent, of in het duister,
roep dan mijn naam: Ik zal er zijn.
Als geen mens je kent, of niemand luistert,
zelfs als je fluistert, zal Ik je stem verstaan.
Refrein:

Als een vriend zal Ik je dragen,
alle dagen zal Ik er zijn.
Als een ster in donk’re nachten,
zal Ik wachten: Ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen.
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen.
Als een vriend zal Ik je dragen, alle dagen zal Ik er zijn.
Drukt de hele wereld op je schouders,
en spoken zorgen door je hoofd:
er is Iemand die je kunt vertrouwen
die van je houdt en die echt in jou gelooft.
Refrein: (2x)
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Gebed
Tonny, jij bent voor velen een licht geweest.
Wij bidden dat jij nu in het licht mag zijn,
getreden uit de schaduw van je eigen leven.
Dat jij mag binnengaan in de herberg van liefde
waar Herman op jou wacht.
Dat jij thuis mag komen en worden wie jij ten diepste bent.
Amen
Gedachtenis
Lied: Voor haar van Frans Halsema
Eerste lezing: Het ouder worden
Om mijn heen zie ik mensen ouder worden.
Hun kinderen zijn het huis uit.
Ze krijgen grijze haren, ze zijn wat minder snel.
Ik zie het ouder worden van anderen.
Maar het is alsof mijn ouders niet ouder worden.
Ze zijn op de eerste plaats mijn vader en moeder.
Soms word ik er aan herinnerd, dat ook zij ouder worden,
maar dat duw ik weg.
Ze zijn het huis waar ik vandaan kom.
Iedereen lijkt ouder te worden, maar mijn ouders niet.
Ik doe alsof ze eeuwig zijn.
En zo is het ook. Ze blijven in mijn leven.
Ook als ze er niet meer zijn, zullen ze er nog zijn.
Ze verdwijnen uit de tijd, maar niet uit mijn tijd.
Ze blijven onlosmakelijk verbonden met mijn kinderjaren,
mijn opvoeding, mijn ontplooiing, mijn afkomst.
Ook al ben ik een eigen weg gegaan,
die weg kruist telkens weer hun weg.
Ze worden wel ouder in leeftijd,
maar ze raken voor mij niet uit de tijd.
Ik zal hen bij me hebben, tot het einde van mijn tijd hier.
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Het lied van de Opstanding
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen stralen
Dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken de steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen
De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven
Die gingen in rouw tot aan het einde ter aarde,
een voor een en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen
als lachen en juichen, die zaaiden in tranen
Die keren met lachen en juichen
De dode zal leven. De dode zal horen: Nu leven
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: Dode, dode sta op
Het licht van de morgen, een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven
Evangelie volgens Johannes 15 12-17
Allen: Lof zij U, Christus
Op de avond voor zijn dood zei Jezus tot zijn vrienden: Dit is mijn
grootste wens: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie
heb gegeven. De grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan
laten zien, is wanneer hij zijn leven voor hen over heeft. Jullie zijn
mijn vrienden, maar dan vraag Ik je ook dat proberen te doen wat
Ik jullie heb voorgeleefd. Voor mij zijn jullie geen knechten, want
een knecht weet niet wat zijn meester doet. Jullie zijn mijn vrienden,
omdat Ik jullie alles heb verteld wat Ik van mijn Vader heb
5

meegekregen. Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik heb jullie
uitgekozen en Ik vraag jullie op weg te gaan en vruchten te dragen
die blijvend zijn. Ik stuur jullie het leven in met de boodschap: Heb
elkaar lief.
Woord van de Heer Allen: wij danken God

Overweging
Muzikaal intermezzo
Zeven kaarsen
Lied: Jezus was een visser
Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde.
Dat Hij zomaar over zee liep omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding waarin niemand kan verdrinken.
Hij zei als men blijft geloven kan de zwaarste steen niet zinken.
Maar de hemel ging pas open toen zijn lichaam was gebroken.
En hoe hij heeft geleden, dat weet alleen die visser aan het kruis.
En je wilt wel met Hem meegaan.
Samen naar de overkant.
En je moet Hem wel vertrouwen,
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.
Voorganger:
Ik weet niet wat te zeggen, of hoe het uit te leggen.
Je wilt hem wel vertrouwen en je leven op hem bouwen.
Maar er zijn nog zoveel vragen en je hebt soms van die dagen.
Dat je steeds opnieuw moet bukken en dat niets meer schijnt te
lukken.
Ja zo is dit aardse leven soms wat nemen soms wat geven.
Mijn God wijs mij uw wegen.
Geef genade geef uw zegen in dit uur.
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Koor:
En nu mag ik met Hem meegaan.
Samen naar de overkant
want ik kan Hem wel vertrouwen,
want Hij houdt al mijn gedachten in Zijn hand.
Voorganger:
Jezus, zoon van God, zoon van de mensen
is de dood te boven gekomen
Hij is, waar wij nog op weg zijn
Hij heeft op ons vertrouwd
Hij roept ons op Hem te vertrouwen
Wij bidden, God geef ons levenskracht
Geef Tonny, die ons zo dierbaar is en waarvoor wij hier zijn,
nieuwe levenskracht bij U, in Uw licht en vrede
Allen bidden:
Maak Jezus’ liefde zichtbaar in onze vriendschap en trouw
in onze inzet voor mens en samenleving
Zend Uw geest over ons uit en sterk onze harten
met moed en vertrouwen in en met elkaar
Zonder begin en zonder einde
Koor:
En nu mag ik met Hem meegaan.
Samen naar de overkant
want ik kan Hem wel vertrouwen,
want Hij houdt al mijn gedachten in Zijn hand.
Voorganger:
Zo willen wij samen bidden om al wat wij nodig hebben
Met de woorden die U aan de mensheid gaf
Die wij leerden van onze ouders.
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ONZE VADER:
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 leid ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
V. Heer geef Tonny de eeuwige rust
A. En het eeuwige licht verlichte haar
V. Dat zij mag rusten in vrede.
A. Amen

In verband met de coronamaatregelen is er geen collecte.
De collecteschaal staat achter in de kerk op tafel, zodat u bij het
verlaten van de kerk, als u wilt uw bijdrage kunt geven.

Inschrijven van de naam
De naam van Tonny wordt ingeschreven in het boek van de
overleden parochianen.

Lied: Over de horizon
Mensen wachten vol hoop ergens over de horizon.
Mensen vragen waarom ergens over de horizon.
Overal om ons heen heel de wereld rond
voor alle rassen en kleuren kan het wonder gebeuren,
als de boodschap komt…
Mensen willen verstaan ergens over de horizon.
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Mensen zien naar ons uit ergens over de horizon.
Mensen weten geen weg ergens over de horizon.
Lange moeizame tijd en van dag tot dag
vragen zij adem en gloed, vragen zij vreugde en moed,
zodat het komen mag…
Mensen hebben een naam ergens over de horizon.
Mensen gaan hier vandaan ergens over de horizon,
om andere wegen te gaan ergens over de horizon.
Mensen gaan naar elkaar om een licht te zijn,
om met hun woorden van troost, om met hun handen vol brood
zo goed als God te zijn…
Mensen gaan weer op reis ergens over de horizon.
Herinneringen aan oma
Lied: Door de Wind van Miss Montreal
Het gedachteniskruisje
Wij willen de naam van Tonny Kampman bewaren in ons hart en
in onze gemeenschap. Een kruisje met haar naam geven wij nu
een ereplaats in de Mariakapel van onze kerk.
Avé Maria
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus
ventris tui, Jesus
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae
Amen

Wees gegroet, Maria
Wees gegroet, Maria, vol van
genade de Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder
de vrouwen en gezegend is
Jezus, de vrucht van uw
schoot. Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze
dood. Amen
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Slotgebed
Mededelingen uitvaartbegeleider
Absoute (zegening en bewieroking van de overledene)
Tonny Kampman- Haarman
We brengen eer aan jouw lichaam, met licht en bloemen getooid.
Licht van hoop, bloemen van dankbaarheid,
Met doopwater en wierook, als teken van eerbied voor jouw leven
Water ten leven was er, toen je gedoopt werd;
Met water ten leven tekenen we je, nu je leven voorbij is.
Zegening met wijwater
Niemand leeft voor zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.
Tonny, we omringen je met wierook
Zoals je kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden je met zorg
en aandacht hebben omringd gedurende je leven.
En zoals deze rook opstijgt naar de levende God,
zo gaan onze gedachten en gebeden met jou mee.
Bewieroking
Niemand leeft voor zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.
Zegen
Tonny, wees zo gekend, herinnerd en gezegend.
En laat er zegen zijn voor ons allen,
nu en in de komende dagen en weken.
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Bij het verlaten van de kerk zingen we:
Uitgeleidelied: In Paradisum
In paradisum dedúcant te Angeli:
in túo advéntu suscípiant te Mártyres,
et perdúcant te in civitátem sánctam Jerúsalem
Chórus Angelórum te suscípiat,
et cum Lázaro quondam páupere
aeternam hábeas réquiem.
Dat de engelen u voeren naar het paradijs: bij uw aankomst de
martelaren u ontvangen en geleiden naar de heilige stad Jeruzalem
Dat het koor der engelen u ontvangen; en gij met de arme Lazarus van
weleer de eeuwige rust moogt vinden.
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