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Zegenspreuk en besprenkeling 

Zang : ‘Laat haar verrijzen Heer’  

 

Kruisteken en openingswoord 

Muziek:   

‘Romance No. 2 in F major for Violin and Orchestra, Op. 50’ van Ludwig van Beethoven 

 

Lezing door Tom 

Een goed gevoel 

Er is iemand die mij soms wel eens vraagt “Waarom zie je me graag?”  
Ik denk dat ik hét antwoord ken: “Van zodra ik je zie, dan krijg ik een goed gevoel”. 
 

Ons Ma, die gaf ons, net zoals al wie haar kende, haar vrienden en vriendinnen, haar 
talloze neven en nichten, haar broers en zussen, altijd een goed gevoel. 

Haar lach, haar humor, haar nooit aflatend optimisme, haar levensvreugde,  
die twinkeling in haar ogen, dit alles gaf ons een goed gevoel. 
 
Of er nu gefeest werd, gereisd of genoten,  
maar ook als er tegenslag was of verdriet en er troost nodig was,  
dan was ze present en gaf ze ons een goed gevoel. 
 
Vandaag nodig ik jullie allen uit om hier, rond ons Ma, dat goede gevoel te delen,  
een gevoel dat voor altijd zal blijven als we aan ons Ma zullen denken. 
 

 

Aansteken van de kaarsen door Sanne 

Zang: ‘Requiem’ 

  



 

 

Schuldbelijdenis 

Priester:  
Nu we staan voor de grens van leven en dood, 
bidden we om ontferming: 
 

Lode:  
Heer, Gij die ons wilt opwekken 
als wij dreigen ten onder te gaan, ontferm U over ons. 
 
Zang:  Kyrië eleison. 

 
Lode:  

Christus, Gij die ons vergeven wilt 
als wij ons tot U keren, ontferm U over ons. 
 
Zang:  Christe eleison. 

 
Lode:  

Gij die dààr wilt zijn 
waar mensen lijden en sterven, ontferm U over ons. 
 
Zang:  Kyrië eleison. 
 

Priester:  
Moge de algoede God zich over ons ontfermen,  

moge zijn liefde ons bemoedigen en zijn Geest ons sterken  

in naam van Hem die ons is voorgegaan door lijden en dood heen: 

Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Openingsgebed 

Priester:  
Goede God, Gij zijt de bron van ons leven. 
Gij wijst ons de weg die wij dienen te gaan. 
Gij hebt Marie‐José geroepen om mens voor de mensen te zijn. 
Wij danken U voor alles wat u haar gegeven hebt, 
voor alles wat zij voor anderen mocht betekenen. 
Wij vragen U: geef haar een blijvend geluk bij U, 
samen met allen die haar dierbaar waren 
en ons al naar U zijn voorgegaan, 
in het bijzonder haar zoon Koen en haar kleinkind Alexander 
door Christus onze Heer.  
Amen. 

 
   



 

 

Eerste lezing uit De Profeet Kahlil Gibran (1923) – Over de kinderen  
 

Mout:  
En hij zei: Je kinderen zijn je kinderen niet. 
Ze zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf. 
Ze komen door je, maar zijn niet van je, en hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe. 
Jij mag hen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen 
gedachten. 
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het 
huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. 
Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken. 
Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. 
Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. 
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en hij buigt je met zijn 
kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen. 
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn: 
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is. 
 

Muziek: ‘Pie Jesu’ uit Requiem van Gabriel Fauré 

 

Evangelie Mt 6, 24‐34  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  
"Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel 
de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen én de mammon.  
Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult 
drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken.  
Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan de kleding?  
Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in 
schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze.  
Zijt gij dan niet veel méér dan zij?  
Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te 
voegen?  
En wat maakt gij u zorgen over kleding?  
Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen.  
Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen.  
Als God nu het veldgewas, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt 
geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?  
Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen we eten of wat zullen wij drinken of 
wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na.  
Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt.  
Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven 
worden.  
Maakt u dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor 
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed." 
 

  



 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Priester:  

Almachtige en algoede Vader, omdat Gij liefde zijt zowel voor levenden als 

overledenen, bidden wij vol vertrouwen: 

 

Lode: 

Laten wij bidden voor Marie‐José, om licht en leven, om een thuis bij U, Schepper van 

de mens, en om vrede voor altijd. Laten wij bidden. 

Zang : ‘Rust in vrede bij de Heer.’ 

Lode: 

Voor ons allen hier bijeen, dat wij, geraakt door de kwetsbaarheid van het leven teder 

met elkaar omgaan en God een ruime plaats gunnen in ons hart. Laten wij bidden. 

Zang : ‘Rust in vrede bij de Heer.’ 

Lode: 

Bidden wij voor allen die instaan voor de verpleging en verzorging van hun 

medemensen. Dat God hun daartoe steeds weer de nodige kracht moge geven. Laten 

wij bidden. 

Zang : ‘Rust in vrede bij de Heer.’ 

Lode: 

Voor onszelf, hier in droefheid bijeen, zoekend naar troost en steun. Dat wij in 

eenvoud en oprechtheid dag na dag leven voor mekaar en elkanders lijden verlichten. 

Laten wij bidden. 

Zang : ‘Rust in vrede bij de Heer.’ 

Priester:  

God, er gaat zoveel om in onze harten. 

Al deze verlangens en vragen komen bij ons boven op een dag als vandaag. 

We leggen ze voor U neer, wetend dat U naar ons hoort en vol vertrouwen dat U ons 

de geestkracht zult schenken om te leven overeenkomstig uw wil. 

Zegen ons in de Naam van Jezus uw Zoon en onze Heer.  

Amen. 

 

  



 

 

Zang: ‘Lieve Vrouwe van ons land’  ZJ 746 

Lieve Vrouwe van ons land,  
met uw kroon of sleep van kant 
en getorst door ruwe hand langs de vlakke wegen.  
Lieve Vrouw langs beemd en gaard, 
Lieve Vrouwke bij de haard,  
door geslachten vroom bewaard, 
schenk ons volk uw zegen.  
Ave Maria, ave Maria, ave Maria! 
 
Moeder die op Vlaand’ren waakt,  
van zover ons heug’nis raakt, 
al wat Vlaand’rens grootheid maakt,  
hebt Gij ons gegeven;  
eenvoud, adel van gemoed,  
moederweelde, minnegloed,  
reinheid en de stille moed 
voor uw Zoon te leven.  
Ave Maria, ave Maria, ave Maria! 
 
Gij hebt ons de vree gebracht,  
na zo meen’ge bange nacht. 
Bij u vond ons volk de kracht 
 ’t eigen huis te bouwen; 
Lieve Vrouwe t’ allen tijd  
blijve Vlaand’ren u gewijd, 
in de zege als in de strijd,  
in al vreugd’ en rouwen.  
Ave Maria, ave Maria, ave Maria! 
 

Onze Vader 

 

Muziek: ‘L’Inverno II Largo’ uit Le quattro Stagioni van Antonio Vivaldi  

 

Slotgebed 

Priester:  
Heer, onze God, 

wij danken U voor Jezus, 

voor zijn boodschap van troost en zijn geestelijk voedsel tot eeuwig leven. 

Wij vragen U: 

blijf ons nabij in ons verdriet. 

Richt onze ogen op Jezus die de weg van dood naar leven is gegaan. 

Geef dat wij door ons gebed verbonden worden met U en met elkaar. 

Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen. 

  



 

 

Lezing door Lene 

Liefste Oma,  
En eigenlijk ook Opa,  
Want we hebben het nooit anders gekend,  
 
Op basis van je één‐eeuwenlange ervaring deelde je een aantal levenswijsheden met 
ons. Ik vat ze even samen aan de hand van een aantal voorbeelden. 
 
Levensles 1: geniet van de kleine dingen… 
… zoals het geluid van de suiker op de bodem van het bord bij het roeren van de pap. 
 
Levensles 2: geniet van de mooie dingen… 
… zoals de kunstwerken van je leeftijdsgenoot Roger Raveel die we samen in Machelen 
bewonderden. 
 
Levensles 3: geniet van de lekkere dingen… 
… want laat het over aan negentigplussers om het hipste restaurant van Tielt te spotten.  
 
Levensles 4: wees af en toe eens ondeugend… 
…  ik denk aan de vele anekdotes uit je tijd op het internaat, of de keer dat jullie in 
Rome, in de tijd dat schoenen werden gepoetst en voor de hotelkamerdeur gezet, alle 
schoenen van plaats hebben gewisseld.  
 
Levensles 5: werk hard… 
… maar maak ook steeds tijd voor een tukske, zodat je dan weer hard kan werken. 
 
Levensles 6: delegeer… 
… zoals toen je zei “ik zal helpen met de afwas” om vervolgens de handdoek in opa’s 
handen te duwen.  
 
Levensles 7: wees fier… 
… zoals je uitstraalde op de foto’s van jullie zeventigste huwelijksverjaardag.  
 
Levensles 8: leef graag… 
… wie anders zou er “ik leef graag” neerpennen wanneer de dokter vraagt om een wil‐
lekeurige zin op te schrijven.  
 
Levensles 9: zie elkaar graag… 
… zoals jullie ons levenslang niet enkel met woorden, maar met daden hebben weten 
te tonen.  
 
Deze negen levenslessen blijven ons voor eeuwig bij.    



 

 

Lezing door Peter‐Jan 
 

Hoe je;  
zo blij kon zijn als we jullie al een tijdje niet meer gezien hadden,  
een dikke pieper gaf en telkens welgemeend vroeg: oe ist? Heb je weer mooie dingen gezien?  
en je;  
luisterde naar onze verhalen, ondanks dat je ons niet altijd verstond.  
Telkens was ik verbaasd over alle details die je toch onthield.  
 
Hoe je;  
de lekkerste pudding met zachte speculaas, boterhammen met meer boter dan confituur 
of tegen de avond aan, kerrepap met suiker voorschotelde.  
en je;  
de vakanties kleurde met middagjes Brielmeersen waar je ons heerlijk veel te snel naar toe 
reed. De pauwen in de volières aan de uitgang waren minder fier dan jij op je kleinkinders.  
 
Hoe je;  
ons kon troosten met ‘ma ventje toch!’ als we ons weeral hadden bezeerd  
tijdens het spelen in en rond de magazijnen.  
en je;  
met één oogknip liet verstaan dat jullie middagdut heilig was,  
maar die desondanks vaak onderbrak om ons, verwende nesten, te plezieren.  
 
Hoe je;  
kon genieten van verfijning, steeds goed gekleed wou gaan, het niet naliet om ver te reizen, 
steeds zoekende naar meer.  
en je;  
zo graag iedereen samenbracht om te feesten,  
hierbij zichtbaar genietend toost uitbracht.  
 
Hoe je;  
zo verliefd kon kijken naar opa, en ik jullie laatst zag dansen op John Lennon,  
met de zon op jullie gezicht, alles even leken te vergeten.  
en je;  
die liefde gaf tot het laatste moment,  
totdat hij vertrok  
en je;  
jezelf ook liet gaan.  
 
Hoe ik;  
je ga missen.  
en je;  
nooit zal vergeten. 

   



 

 

Lezing van Martijn door Niels 
 

Liefste Oma, 
 
Nu zijn jullie terug samen.  
Eigenlijk kon het niet echt anders wanneer je bedenkt wat voor een duo jullie zijn.  
Er staat hen daar wat te wachten, daar waar jullie nu zijn.  
Gedaan met de rust! Oma en Opa are in town!  
Ik beeld me jullie nu als volgt in: gepakt en gezakt, klaar om het universum in te trekken.  
Jij, oma, ongeduldig wachtend op een stoel tot opa eindelijk klaar is. Je ene voet ongeduldig 
op en neer wippend, zachtjes trommelend met je vingers op de leuning van je stoel, je gezicht 
één en al ingehouden spanning.  
Tot… ja! Opa is daar, eindelijk klaar om te gaan, eindelijk klaar om te gaan ontdekken. 
  
Toen je nog bij ons was, oma, sprak je honderduit over jullie reizen door Frankrijk  
‐ excuseer, ‘Vrankrijk’ ‐, langs de Paradors van Spanje en naar de boeren van Nederland en 
Duitsland. Je vertelde over jullie huwelijksreis naar Napels en over avonturen in Brazilië en 
Israël.  
Eens je op dreef was, was er geen houden meer aan. Je kon er zo van genieten herinneringen 
op te halen en je ervaringen met ons te delen, en mijn God, wat een olifantengeheugen had 
je. Geen dorpje of gehucht waar je ooit was, kon zich nadien nestelen in de vergetelheid, daar 
zorgde jij wel voor.  
 
Oma, weet je wat er in mijn rugzak zit wanneer ik op reis ga? Ik heb het van jou gekregen. 
Ik ga op reis en neem mee: een gezonde portie nieuwsgierigheid, bakken vol met levens‐
vreugde, het blijvend vermogen om verwonderd te staan over de kleinste dingen,  
een eindeloze honger naar het opdoen van ervaringen, en de onweerstaanbare drang om 
deze te delen met anderen. En niet te vergeten, de kracht om door te gaan, en te blijven 
doorgaan, zelfs wanneer “my beans hurt”.  
Ik ben je ontzettend dankbaar dat je me deze waarden hebt meegegeven.  
Die rugzak nemen ze me niet meer af. 
 
Lieve oma, ga nu. Het heeft lang genoeg geduurd dat je het niet meer kon. Neem opa’s 
hand vast en ga samen de plaatsen ontdekken waar jullie nu zijn. Ga en geniet ervan om 
opnieuw verwonderd te kunnen zijn over hoe mooi het allemaal kan zijn. En bovenal, 
geniet. Ik zal hier hetzelfde doen, nieuwsgierig en verwonderd, mijn rugzak volgestouwd 
met jouw goede raad.  
Onze reiswegen zullen elkaar wel kruisen. Anders kan het niet. Ik zal jouw stem horen in 
het ruisen van de bomen in de tropen, jouw ogen zien in een ondergaande zon boven de 
Afrikaanse savanne, jouw lachende gezicht herkennen in onze eigen, zachtjes  
rimpelende zee.  
 
Lieve oma, het ga je goed! 

   



 

 

Lezing door Trui 
 

Dag Matje 
 
Amper een week dat Patje heen ging, heb je ons ook verlaten. Het hoefde niet meer 
zonder hem..... 
Je was een bijzondere moeder. 
Niet toevallig hebben we de tekst van Khalil Gibran gekozen. Je was er fan van en het 
geeft goed de spirit weer waarin wij zijn opgevoed. 
Je was een fiere, progressieve, actieve, creatieve, kunstminnende, positieve, nieuwsgierige, 
elegante hartelijke moeder met bijzonder veel aandacht voor de familie. 
 
Er komen zoveel mooie herinneringen naar boven. 
 
Je had het vaak over je warme jeugd . De humor, de wijsheid , de vele volksspreuken 
van je vader kwamen dikwijls ter sprake. 
Maar ook onze jeugd maakte je boeiend. Je organiseerde talrijke familie uitwisselingen, 
onze vakanties waren volgeboekt bij de grootouders, tantes en nonkels en als je bij ons 
thuis kon ontvangen waren dit hoogdagen. Onze familieband werd er veel sterker door. 
 
Je hebt veel gelezen, elke dag je krant tot een tweetal weken geleden en je zocht er 
jarenlang inspiratie voor boeken, tentoonstellingen, films, reizen en restaurants. 
Tot een paar jaar geleden wisselden we de titels van goede boeken uit. Je wist welke 
tentoonstellingen er zowel hier als in het buitenland doorgingen . De laatste jaren kon 
je er niet meer naar toe maar telkens weer vroeg je ons of we ze al gezien hadden. 
 
Al vroeg gingen jullie naar kwaliteitsfilms. Jullie hadden onder meer een abonnement 
op het Arca‐theater in Gent waar jullie vele bekende acteurs zagen debuteren. 
 
Je reisde zo graag en tot in de details kon je ze alle navertellen. Eerst met Jan en Jenny 
in de jaren vijftig naar Zwitserland, met Herman en Marie‐Jeanne hebben jullie vele 
belangrijke cultuursteden en streken ontdekt, en met Mireille en Willy de camino in 
Spanje maar ook talrijke andere streken. 
Je kreeg het steeds geregeld met de nodige humor en spitsvondigheid: zo hing je ooit 
in de kerstboom een pakje voor ons pa met een reis naar Brazilië, uiteraard kon je zelf 
niet ontbreken. 
 
Elke gelegenheid was goed voor een feest. 
Je bracht graag mensen samen liefst rond een lekkere maaltijd. Het hoefde niet altijd 
gastronomisch te zijn, het mocht eenvoudig zijn maar het moest fijn zijn. Op dat vlak 
was je veeleisend en kieskeurig. Je kon zelf, zoals je eigen moeder bijzonder goed koken. 
Het doet me deugd dat die kwaliteit in de volgende generatie verder gaat. 
 
Ieder van ons heeft goede herinneringen aan de familievakanties in Florenville, 
Lisogne, en aan zee. 
Je kon mensen uit hun zetel lokken en meenemen naar talrijke activiteiten zoals de 
Davidsfonds zoektochten, Beaufort, het kunstenfestival van Watou en zoveel meer. 
 

   



 

 

 
De laatste jaren was het de dichte familie die je inspireerde. Je kreeg een serieuze slag 
bij het overlijden van Koen maar je probeerde je echt te herpakken en daar waren de 
verhalen van de kleinkinderen heel belangrijk. Dankzij de familiekrant kon je volgen en 
het ook vertellen aan de bezoekers. 
 
Je leefde zo graag, je kon zo intens genieten, maar je kon dit niet zonder pa. Je liep verloren 
zonder hem. Je zag hem zo graag. Het is dan ook zo goed dat jullie terug bij mekaar zijn. 
 
Vaarwel, Dikke knuffel. 

 

Afscheidsgebeden 

 
Zang: ‘In paradisum’ 

 

Muziek: ‘Au fond du temple saint' uit Les pêcheurs de perles van Georges Bizet 

  



 

 

 

 

 

 

 


