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AFHALEN VAN DE OVERLEDENE
ZEGENING VAN DE OVERLEDENE ACHTERAAN IN DE KERK
Afscheid nemen is pijnlijk.
Het is zowel vasthouden als loslaten.
Het is treuren,
maar met een gevoel van dankbaarheid
voor wat Bomma heeft betekend.

Als leven geven wordt (Nader bij u mijn God)
Als leven geven wordt, wijkt elke pijn
waar leven liefde wordt zal er toekomst zijn.
‘t Leven is maar ‘n brug God roept ‘n mens terug
Eerst komt ontreddering, dan herinnering.

ZEGENI NG VAN DE OV ERLEDENE ACHTERAA N IN DE K ERK
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tot een nieuw en onvergankelijk leven.
Eens was dit water een teken van je doopsel,
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tot een nieuw en onvergankelijk leven.
God zegene je en beware je
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Als leven ...
Dood wordt verrijzenis doorheen de duisternis
Van jou ontledigd zijn loopt een nieuwe lijn.
Als leven …
Tijd wordt nu eeuwigheid, God heeft een mens bevrijd
Verover angst en dood, leeft naar Geest nu voort.
LICHTRITUS
KLEINKINDJES STEKEN DE KAARSEN ROND HET LICHAAM AAN.

Zes kaarsen, zes woorden die bij jou horen.
Het eerste woord is LIEFDE.
Je hebt in liefde het leven gekregen en je hebt het leven liefgehad
samen met ons allemaal.
Het tweede woord is LEVEN.
Je hield van het leven, je was er graag bij, je genoot van je kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Het derde woord is LICHT.
Het licht op een weg in het leven door jou ingezet.
Voor ons als een baken in de verte, een houvast in de toekomst.
Het vierde woord is GELOOF.
Jij bezat een vertrouwen in het geloof.
Het was geen geloof van woorden, maar een van beleven.
Het vijfde woord is HOOP.
Jouw wensen in het leven, eenvoudig en puur,
Waren jouw hoop op geluk voor ieder van ons.
Het zesde woord is DANKBAARHEID.
Wij zijn dankbaar voor alle gezellige momenten die we samen met jou doorgebrachten.
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Je moet in het leven vooruit: dag na dag, jaar na jaar.
Leren leven is groeikansen krijgen
in eenvoud, aandacht en zorg, inzet en vriendelijkheid …
voor mensen en dingen
Het is leren geven en vergeven:
zo krijg je ruimte om te leven en leer je gelukkig zijn.
En misschien vind je het dan helemaal niet erg
als de dood je komt halen
als je echt gelukkig bent,
omdat je voelt dat de tijd gekomen is
om alles los te laten en nog blijer en nog wijder te gaan leven.
Echt geluk en leven vragen immers meer
dan wat er hier en nu mogelijk is.
Geloven betekent dat je erop mag vertrouwen dat er meer is.

INLEIDING DOOR LIESJE
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Welkom lieve mensen op deze afscheidsplechtigheid voor Bomma, Denise Creupelant, Moedre, een unieke madam die na
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strijd van ons is heengegaan.

INTREDELIED
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Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen,
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Licht van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht steevaste schouder,
draag mij ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt.
Waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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Alles zal zwichten en verwaaien,
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen,
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen eerstgeboren,
licht laatste woord van hem die leeft.

EERSTE LEZING DOOR NOAH
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde is nog nooit geëvenaard
Ze geeft aan kinderen en beminden
wat op haar eigen leven is bespaard
De zorg waarmee ze zich omkleedde
was zwijgend teken van haar dienstbaarheid
Geen vraag werd door haar oog gemeden
het antwoord kwam op vleugels van de tijd

GEBED OM VERGEVING
Voor de talrijke momenten van onverschilligheid, onbegrip, ongeduld, onrecht en
onmacht, voor ons afbreken van wat anderen opbouwen, voor alles waardoor wij elkaar
en ook U, Heer teleurgesteld hebben Heer ontferm u.
Bij dit afscheid voelen we ons klein, omdat we zo dikwijls aan de essentie van het leven
voorbij leven: mens voor God te zijn, mens voor de mensen te zijn, even groot en even
klein en even kwetsbaar als het leven zelf, Christus ontferm u.
Wij bidden om begrip, omdat we te weinig leven met uw verrijzenis in ons hart en in
onze handen, omdat ons geloof ontoereikend is, onze hoop teveel twijfel bevat, omdat
we te weinig de weg gaan van onvoorwaardelijke liefde voor elkaar, Heer ontferm U.
OPENINGSGEBED
God een dierbaar mens is van ons heen gegaan.
We zijn achter gebleven en schuilen deze dagen bij elkaar
met Bomma in onze gedachten, op onze lippen.
Het is een tijd van huilen en zin vergeten,
van slechts lachen door onze tranen heen.
Een tijd van verhalen en herinneringen,
van zwijgen en soms wanhopen en bidden.
Maar tegelijkertijd ervaren wij in deze dagen
wat mensen voor elkaar kunnen betekenen
aan steun, aan kracht en troost in stille aanwezigheid.
Zo leven wij niet geheel en al onbeschut en dakloos,
zo zijt gij God rondom ons aanwezig
en mogen wij voort leven in uw schaduw,
die ons behoedt.
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Haar wijsheid werd terecht geprezen
de ijver van haar jeugd was traag verzacht
door weken in een boek gelezen
Ervaring gaf haar innerlijke kracht
De vroomheid was haar ingeboren
en uitte zich in vraag- en dankgebed
In schaduwing van kruis en toren
heeft zij elke kind op ‘t goede spoor gezet
Van vader heeft ze diep gehouden
in wel en wee hem zorgzaam bijgestaan
De jaren die hen scheiden zouden
heeft zij in pijn en eenzaamheid doorstaan
Alleen de kinderen konden vullen
wat leeg geworden was en zonder kleur
Wie kan ‘t mysterie nu onthullen
van moeder zijn: de stem, de blik, de geur.

-9-

TUSSENZANG

HOMILIE

Blijf mij nabij, wanneer het avond is
wanneer het licht vergaat in duisternis
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet
bid ik tot U, o Heer verlaat mij niet.

VOORBEDEN

Reik mij Uw hand, en spreek uw reddend woord
wijs mij uw weg en leid mij veilig voort
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet
Wanneer uw licht mij voorgaat door de nacht
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht
dan weet ik Heer dat U mijn zwakheid ziet
dan zeg ik: Dank! want U verlaat mij niet.
EVANGELIE
“Ik sta aan de zijde van de armen;
aan hen behoort het Rijk der Hemelen.
Ik sta aan de zijde van de mensen die verdriet hebben.
Ik zal hen troost geven.
Ik sta aan de zijde van de eenvoudigen.
Zij zijn de erfgenamen van mijn Geest.
Ik neem het op voor diegenen
die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
Ik zal ze verzadigen.
Ik juich diegenen toe die leven geven.
Ik zal hen leven geven en wel in overvloed.
Mensen met een puur en zuiver gemoed zijn mensen naar mijn hart.
Zij zullen God zien.
Ik sta aan de zijde van allen die zich inzetten voor vrede.
Zij zijn kinderen van God.
Ik deel in het lot van de mensen die vervolgd worden
omwille van de gerechtigheid.
Ik verzeker jullie: zij krijgen de beste plaatsen in mijn Rijk.
En als iemand vervolgd, belachelijk gemaakt en beschimpt wordt,
of omwille van Mij van allerlei kwaad wordt beschuldigd,
hij mag zich, spijts alles, gelukkig prijzen:
zijn loon zal immers groot zijn bij God, mijn Vader.”

Heer, we danken voor al de mooie jaren en memorabele gebeurtenissen
die we met Bomma mochten delen. Dank voor haar sprankelende, jeugdige energie,
haar gepassioneerde gedrevenheid en onuitputtelijk inspirerende voor-beeld.
We nemen nu afscheid en vertrouwen een nobele ziel toe aan Uw Genade.
Draag goed zorg voor haar.
Laat ons bidden. (Philippe)
Heer, laat de dagelijkse inzet en geestdrift van Bomma een voortdurende aansporing
zijn om in haar voetsporen ver-der te gaan. Laat alles wat groot en goed was in haar
tot ons spreken en onze levenskracht en naastenliefde voeden.
Laat ons bidden. (Sophie)
Heer, wij bidden u voor allen die getroffen worden door een groot verlies.
Dat hun droefheid wordt verzacht door de vertroosting en dankbare herinneringen.
Laat ons bidden. (Stefaan)

OFFERANDE: FORMIDABLE BY STROMAE

ONZE VADER - VREDEWENS

Hertaling van H.B.
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NDE: FORMIDABLE BY STROMAE
DER - VREDEWENS
HERINNERING AAN BOMMA DOOR MARIE

SLOTGEBED

De Bomma…veel introductie heeft ze niet meer nodig. Iedereen kende haar als een felle,

Wij danken u Heer,

“Bomma, ik hou van jou en ik zie jou graag!”
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Wij bidden u dat wij haar zo levend verdriet heen.

RING AAN BOMMA DOOR MARIE
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Wij danken u voor haar woorden
jaren hebben wij er natuurlijk ook voor gezorgd dat ze haar grenzen net iets verder
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iets verder legde…China, Zuid-Afrika. Haar volgende trip zou Dubai zijn! Wat een madam! die
Wij danken
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moge blijven herinneren
en dat wijzelf de kracht mogen vinden
om verder te leven door ons verdriet heen.

AFSCHEID DOOR PIET
AFSCHEID DOOR PIET

HERINNERING AAN BOMMA DOOR CYRIEL

RING AAN BOMMA DOOR CYRIEL
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ADEUS BY ROQUELINE (bijzetting)
Hoje uma estrela ilumina o céu.
Difícil descrever a força e a determinação que foi sua vida aqui nesta terra.
Iluminou nossos dias.
Querida e Amada Denise.
Nossa Amiga, nossa Bomma, nossa mamãe.
Não se deixou levar pela tristeza,
Não chorou, não sofreu, agradeceu
E hoje descansa em seu sono eterno
Que Deus esteja sempre ao seu lado.

Vandaag blinkt er een ster aan de hemel
Het is heel moeilijk de kracht en vastberadenheid
Van jouw leven hier op aarde, te beschrijven
Je verlichtte onze dagen
Geliefde en graag geziene Denise
Onze vriendin, onze Bomma, onze Ma
Je liet zich niet meeslepen door droefheid
Je weende niet, je leed niet, je dankte
Slaap zacht in jouw eeuwige droom
Met God steeds aan jouw zijde
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