Vooraf piano en viool
Begroeting achteraan in de kerk
V

Eric, de God die ons trouw blijft tot in de dood,
Hij moge je zegenen (+),
je omgeven met de mantel van zijn liefde
en je thuisbrengen in Zijn Koninkrijk voor altijd.

Intredelied: Requiem (Greg Koor en orgel)
Begroeting van de aanwezigen en openingswoord
V

Geachte familie en goede vrienden, welkom aan jullie allemaal
die hier samengekomen zijn om afscheid te nemen
van onze priester Eric Thielemans.
Elk vanuit zijn eigen band en herinnering aan Eric
nemen wij deel aan deze viering
die wij willen inzetten met het teken van ons christen zijn:
in de naam van de Vader, + de Zoon en de heilige Geest. – Amen.

Laaiend vuur… het dove niet
V

Hier vooraan staat de brandende paaskaars.
Zij is het sprekend teken van ons geloof dat het leven sterker is dan de dood.
Zij verwijst naar Jezus, die leeft ook al is Hij gestorven.
Hij gaf ons de belofte dat dit ook voor ons is weggelegd;
Aan die paaskaars willen we nu vuur nemen
en daarmee de kaarsen aansteken rond Eric.
We ontsteken ook de gedachteniskaars die bestemd is voor de familie
als herinnering aan dit moment van samenkomen rond Eric.

Jef en Geert ontsteken de kaarsen.
Terwijl zingt het koor een lied op het licht:Leave a light on (piano, solozang en
Jongerenband)
Hierna brengen de nichtjes rozen aan en luisteren we naar Vicky, petekind van Eric.
Kort instrumentaal stuk (Mozart)
Daarna spreekt Ludwine namens de parochiegemeenschap.
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Een naam – een kruisje
V

De naam van Eric hebben we ook geschreven op een kruisje.
Met die naam werd en wordt hij genoemd door God en door de mensen.
Het kleine kruisje doet ons trouwens denken aan dat grote kruis,
het kruis van Jezus.
Op het eind van deze viering zullen we dit kruisje vooraan in de kerk hangen
bij de kruisjes van de andere overledenen om voor Eric te blijven bidden.
Maar nu willen we dit kruisje heel dicht bij hem leggen.

Nog enkele symbolen van zijn priester-zijn
V

We willen nu ook dicht bij zijn lichaam enkele tekens
aanbrengen die elk priesterleven tekenen.
(Gaston, Jef en David)
Mag ik vragen de priesterstool als teken van zijn wijding op de kist te leggen.
Bekleed met de priesterstool heeft Eric de sacramenten gevierd en toegediend.
We willen ook een kelk op de kist plaatsen. Eric was trouw aan de eucharistie.
Tot op het laatst is hij die voorgegaan.
En graag ook de bijbel, want daarin vindt elke priester
wat hij als leraar en herder te zeggen heeft.

Gebed om vergeving
V

Hoe goed we het ook menen met elkaar, ons leven blijft mensenwerk.
Tekorten en fouten zullen er altijd zijn.
We vragen vergeving om de pijn die we elkaar hebben aangedaan.

L

God van leven,
om alle gemiste kansen om uw wereld meer liefdevol te maken,
vragen we om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

Zang Kyrie eleison (Greg Koor en orgel)
L

God van liefde,
om alle onverschilligheid, alle gebrek aan fijngevoeligheid en hartelijkheid,
vragen we om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.

Zang Christe eleison
L

God die ons toekomst schenkt,
om ons gebrek aan enthousiasme
en omdat onze woorden soms te hard waren in plaats van bemoedigend,
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vragen we om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Zang Heer, ontferm U over ons.
V

Liefdevolle Vader, wees barmhartig,
neem onze tekorten op in uw grenzeloze liefde
en schenk ons uw Geest die alles nieuw maakt. – Amen.

Openingsgebed (door Gaston)
V

Laat ons bidden...
Heer,
U hebt ons geopenbaard dat de dood niet het laatste woord heeft,
dat de overledenen in uw nabijheid zullen voortleven,
dat ze bij U geluk en vrede zullen kennen.
De ogen van uw dienaar priester Eric zullen de zon niet meer zien.
Wij zullen zijn glimlach missen tot ook wijzelf de ogen definitief sluiten.
Schenk Eric de vreugde uw wegen te doorgronden,
want ook wij zien daarnaar uit,
Gij die ons in uw liefde het leven gegeven hebt.
Leer ons U beter en beter te kennen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. - Amen.

Eerste lezing: uit het boek der Psalmen (73, 23-28)
L

We lezen enkele verzen uit psalm 73.
Bij U, ik ben altijd bij U.
Gij houdt mij vast, uw hand in mijn hand.
Alles zult Gij ten goede leiden.
Gij voert mij mee in uw raadsbesluit.
Wat is de hemel voor mij zonder U,
wat moet ik op aarde als Gij niet bestaat?
Al wordt mijn lichaam ook afgebroken,
al sterft mijn hart,
Gij zijt mijn Rots, mijn God,
de toekomst die op mij wacht.
Ver weg van U is het geen leven,
U ontrouw zijn is niemand zijn.
Bij U, mijn hoogste goed.
Mijn God, bij U ben ik geborgen.
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Zang: Mag ik dan bij jou (Jongerenband)
Evangelie: volgens Johannes (15, 9-17) (Lect. B 6de zondag van Pasen) - Michel
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze: dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Acclamatie: Alleluia (samen)
Homilie (Michel)
Hierna kort meditatieve muziek (Philip)
Voorbede (door catechisten) met als antwoord: Ubi caritas (orgel en samen)
V

De dood is het einde van onze levenstocht, onze dromen.
Maar Gods droom over ons leven eindigt nooit.
Hij laat ons nooit in de kou van het leven achter.
Daarom vertrouwen we de Heer toe wat ons bekommert en ter harte gaat.

L

Bidden we voor pastoor Eric die ons zo nabij en genegen was,
dat hij met open armen ontvangen wordt bij de Vader van alle leven.
Dat Hij Eric koestert in zijn hart en bewaart in eeuwige vrede. Laat ons bidden…

L

Bidden we voor de familie
en voor allen voor wie Eric een deel van hun leven was.
Wij brengen hun pijn, verdriet en gemis voor God
en vragen dat er mensen om hen heen staan
telkens wanneer dat nodig is. Laat ons bidden...

L

We willen in ons gebed ook onze dankbaarheid uitdrukken
voor de herderlijke zorg waarmee Eric zijn parochianen
en allen die beroep op hem deden, omringde.
Dank voor zijn enthousiasme, zijn warme genegenheid,
zijn bemoedigend schouderklopje, zijn boodschap van liefde en goedheid.
Laat ons bidden…

L

Denken we ook aan allen die ziek zijn en verdriet kennen,
aan de kleinen en gekwetsten, aan mensen die leven in verwardheid,
moedeloosheid en eenzaamheid.
Dat ze zich omringd mogen weten door zorgzame levensgenoten
die een handje willen toesteken of een eindje met hen meewandelen.
Laat ons bidden…

L

We geven in ons gebed ook een plaatsje aan de kinderen en jongeren
dat ze mogen opgroeien in een veilige wereld
waarin menswaardigheid en nabijheid hoog in het vaandel gedragen worden.
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Vragen we ook dat we werk blijven maken van Jezus’ oproep
dienstbaar en zorgzaam te zijn voor mekaar. Laat ons bidden…
V

Genadige God, niemand laat Gij in de steek.
Gij zijt onze God die ons draagt.
Verhoor ons gebed en geef aan Eric en allen die hem voorgingen
uw vrede en vreugde. – Amen.

Uitnodiging tot de offergang
V

Offergang, een fijngevoelig milde benoeming voor een zacht afscheid.
Sereen, maar met een intens eenvoudige symboliek:
even je hand leggen op de kist van Eric,
die de weg gegaan is naar de andere werkelijkheid.
Precies alsof wij Eric een warme toegestoken hand zouden reiken
of liefdevol door het haar zouden strijken:
simpele menselijke gebaren die een hemel kunnen doen openbloeien.
Offergang is ook uitdrukking van onze hoop, geloof en liefde
in een nieuw en ander leven.
We nodigen je ook uit je hand te leggen op het kruis
dat je wordt aangereikt als teken van geloof in
én hoop op een nieuw en ander leven.
De waarde van je offergang ligt immers in de liefde
waarmee je Eric hebt bejegend.

Ondertussen zang en orgelspel:
- Libera me (a capella)
- Ave Maria - Gounod (piano, viool)
- Make me a channel of your peace (Jongeren)
- Here I am Lord (Jongeren)
- ... (Philip)
Nadat er gezongen is, kan de Jongerenband en het Greg Koor ook ten offer gaan.
Gebed over de gaven
V

God, onze Vader,
samen met brood en wijn
leggen wij nu de dierbare herinneringen aan Eric in Jouw handen.
Alles wat hem deugd deed, alles waarin hij groot was,
alles wat hem verheugde en bedroefde,
al het goede dat van hem is uitgegaan
en alles wat ons nu zo sterk met hem verbonden houdt.
Aanvaard het, Vader,
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wil dit leven voltooien en tot heelheid brengen.
Laat dit samenzijn vruchtbaar worden, voedsel en kracht om voort te doen.
Door Christus, onze Heer. – Amen.
Prefatie
V

De Heer zal bij u zijn.
A
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig.
God, onze Vader,
Gij hebt ons samengebracht
en wij staan hier voor U
om U te danken, om te zingen,
om U te zeggen hoe wij U bewonderen.
Wij loven U voor al wat mooi is in de wereld,
voor de blijdschap die Gij ons geeft.
Wij prijzen U voor het licht van de dag
en voor het Woord dat Gij tot ons spreekt.
Wij zeggen U dank voor het land en de mensen die er wonen,
en voor het leven dat komt uit uw hand.
Ja, echt goed zijt Gij.
Gij houdt van ons en onze wereld is uw wonder.
Samen zingen wij daarom:

♫

Sanctus... (Greg Koor)

Eucharistisch gebed V
V
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart,
want Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil
om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons
in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de zijne,
zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
CC

God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het lichaam en bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
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Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
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 Mij te gedenken.
V

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

A

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood...

Con1 Trouw aan dit woord, Vader,
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker,
terwijl wij vol vertrouwen uitzien
naar zijn komst in heerlijkheid.
Con2 Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,
uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk.
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Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johan
en aan allen die Gij als herder in uw kerk hebt aangesteld.
Con3 Gedenk in uw goedheid ook degenen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.
Gedenk uw priester Eric, die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt.
Bewaar hem in uw en onze liefde.
Met uw Zoon verbonden door het doopsel is hij met Hem gestorven.
Geef dat hij mee mag verrijzen met Christus
als Hij de doden opricht en weer tot leven wekt,
en elke mens bekleden zal met zijn eigen heerlijkheid.
Con4 Samen met heel uw volk,
met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de heilige Jozef, haar bruidegom,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld,
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank,
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
CC

A

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.
Amen.

Onze Vader
V

Laten we nu, zoals Jezus deed en met zijn woorden,
bidden tot God die Jezus zijn Vader noemde.
Mag ik jullie hierbij uitnodigen om recht te staan en mekaar een hand te geven
als teken van verbondenheid met mekaar en met Eric.

A

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 schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
V

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

A

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Vredeswens
V

Geef ons vrede Heer, geef vrede aan allen die hier samen zijn.
Geef vrede in ons hart en laat ons niet alleen.
Geef vooral Uw hemelse vrede aan Eric.
Dat hij bij U helemaal gelukkig mag zijn voor altijd. – Amen.
Die vrede van de Heer moge altijd met u zijn.
Wensen we mekaar van harte die vrede toe.

Ondertussen zingen we: Heveinu Shalom Aleichem, ik wens je vrede van God (samen)
Broodbreking: Agnus Dei (Greg Koor)
Communie
V

Jezus zegt: ”Ik ben het brood van het leven
en wie tot Mij komt zal niet sterven, maar leven in eeuwigheid.”
Laten we daarom delen van die gave die ons wordt aangeboden
en die Eric zo dikwijls heeft gedeeld met de mensen.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld...

A

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

Tijdens de communie orgelspel en liederen:
- De kracht van uw liefde (Jongerenband)
- Panis Angelicus (Philip)
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-

Lascia chio pianga (piano en viool)
...

Slotgebed
V

God, onze Vader,
in dankbare herinnering aan het leven van uw priester Eric
bidden wij tot U:
laat hem proeven van uw eeuwige liefde
en deel hebben aan uw heerlijkheid die groter is dan wij vermoeden.
Wij vragen het U door Hem die wij noemen:
Uw beeld, uw Zoon, Jezus, de verrezen Heer. – Amen.

Afscheidswoord vanuit de gemeente Berlaar (Walter Horemans, burgemeester)
Afscheidswoord van de achternichtjes (Julie, Daria en Elena)
Tot afscheid
V

Deze viering is bijna ten einde.
Maar voor we van hier weggaan, grijpen we nog even terug naar de symbolen
waarmee we begonnen zijn.
Wanneer Eric tot priester werd gewijd,
waren er zeker vele priesters aanwezig.
Mag ik dan nu de priesters, diakens en pastorale werkenden
hier aanwezig in de kerk vragen om naar voor te komen
en in kring rond onze overleden collega te gaan staan.
Bij het binnenkomen hebben we een kruisje gemaakt met gewijd water:
levensstroom, vruchtwater waarin moeders hun kinderen dragen,
water dat zuivert, water waarmee we worden gedoopt.
We besprenkelen Eric nogmaals met water, doopwater,
in het geloof dat zijn leven verder gaat dan deze dag,
dat hij met ons verbonden blijft in die eeuwige stroom van leven
waaraan ook wij deelhebben.
Daarna zullen we hem bewieroken.
En iemand bewieroken wil zeggen:
alle eer toebrengen die hem toekomt.
Zoals de rook opstijgt naar omhoog,
zo bidden wij dat al het goede dat onze medepriester gedaan heeft
met hem mee mag opstijgen tot bij God.
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Het lichaam van Eric wordt nu eerst besprenkeld met doopwater (eerst de voorganger,
daarna alle pastores in de corona)
en daarna bewierookt door de voorganger. Dit gebeurt de eerste momenten in stilte,
daarna wordt er gezongen: Blijf mij nabij (ZJ 811)
V

We willen de gedachteniskaars, ontstoken aan het licht van de paaskaars,
nu meegeven met de familie, zodat zij het thuis kunnen branden in die momenten
dat ze het wat moeilijk hebben. (Jef)

En we willen Eric opnieuw biddend gedenken in de eucharistieviering
de 3de zondag van volgende maand, 18 november, om 11 uur hier in de kerk.
(mededeling door Michel + andere mededelingen)
-

Kinderen en jongeren krijgen bij het buitengaan een ballon.
Die mogen ze dan met zijn allen samen naar de hemel laten gaan.
Iedereen is welkom in de refter van de school hier achter de kerk voor een kop
koffie of thee, als een moment van ontmoeting.

Zending
V

Eric eindigde een verrijzenisliturgie altijd met het bidden van het Weesgegroet.
Willen we hier dan ook zingend bidden tot Maria: Salve Regina

V

Laten we nu het dode lichaam van Eric uit handen geven.
De bijbel, de kelk en de stool blijven hier.
Want Gods woord moet blijven klinken en de sacramenten gevierd.
Neem Eric bij de hand, God, neem hem van ons over,
en spreek uw woord van leven: ‘Sta op voor altijd’.
In dit geloof begeleiden we hem nu verder.

Het Greg Koor zingt nu het ‘In Paradisum’.
Pas daarna wordt er naar buiten gegaan terwijl er gezongen wordt:
You raise me up (samen)
Lied bij het buitengaan
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Gij zijt mijn rots, mijn God,
de toekomst die op me wacht.
Psalm 73

Verrijzenisliturgie
van E.H. Eric Thielemans
29.06.1949 – 21.10.2018
Parochiekerk Sint-Pieter – Berlaar
27 oktober 2018
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