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Aan het begin van de uitvaartviering gaat de voorganger naar het 
portaal van de kerk om daar de overledene te begroeten. 
Tegelijkertijd wordt de kist besprenkeld met wijwater als herinnering 
aan de dag van het doopsel. 
 
INTREDE 
 

Terwijl de overledene de kerk wordt binnengedragen 
wordt gezongen: 

 
INTREDELIED REQUIEM  
 
Requiem 
Requiem aeternam dona eis Domine: Heer, geef hen de eeuwige rust 
et lux perpetua luceat eis.  en het eeuwige licht verlichte hen. 
Te decet hymnes, Deus in Sion,  U komt een lofzang toe in Sion, o God; 
et tibi reddetur votum in Jerusalem: U moet een dankoffer worden gebracht  
exaudi orationem meam,  in Jeruzalem. 
ad te omnis caro veniet.   Verhoor mijn gebed; tot U komt alle vlees. 
Requiem aeternam dona eis Domine: Heer, geef hen de eeuwige rust 
et lux perpetua luceat eis.  en het eeuwig licht verlichte hen. 
  
 
BEGROETING 
 
V: Wij zijn hier samen in de naam van de Vader 
 en de Zoon en de Heilige Geest. 
Allen: Amen. 
V: De genade van de Heer Jezus Christus,  
 de liefde van God en de gemeenschap 
 van de Heilige Geest zij met u allen. 
Allen: En met uw geest. 
   
 
OPENINGSWOORD/WELKOM 
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KAARSEN ONTSTEKEN 
Door Annelie, Morris en Claire  
 
 
LIED: KYRIE  
 
Kyrie eleison    Heer, ontferm U 
Christe eleison   Christus, ontferm U 
Kyrie eleison    Heer, ontferm U 
 
 
OPENINGSGEBED  
P: Goede God, Gij hebt gezegd: “Ik maak alles nieuw.’ Zie ons aan, 
zo bidden wij. Laat uw oog vallen op deze gestorven mens,  
Annie Harbers en op ons allen. Doe uw woord gestand. Maak haar 
nieuw in uw nabijheid. Zegen haar en moge zij voor altijd ontwaken 
in eeuwig licht. A.: Amen 
 
PERSOONLIJK WOORD  
Door Monique 
 
EERSTE LEZING: Spreuken 31, 10-31 
“Lofzang op de sterke vrouw” 
 
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden ? Haar waarde gaat die van 
koralen ver te boven! 
Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst 
niet ontbreken. 
Zij brengt hem geluk, geen ongeluk; alle dagen van haar leven. 
Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit en doet ermee wat haar 
handen aangenaam vinden. 
Zij is als het schip van een koopman en haalt van verre haar 
voedsel. 
Zij staat op terwijl het nog nacht is en deelt leeftocht uit aan haar 
gezin en geeft haar dienstmaagden het deel dat hen toekomt. 
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Zij slaat het oog op een akker en koopt die, van de vrucht van haar 
handen plant zij een wijngaard. 
Zij omgordt haar lenden met kracht en maakt haar armen sterk. 
Zij merkt dat haar ondernemingen slagen: ’s nachts gaat haar lamp 
niet uit. 
Zij strekt de handen uit naar het spinrokken en houdt de weefspoel 
in haar vingers. 
Zij opent de hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar 
de misdeelde. 
Zij vreest voor haar gezin geen sneeuw, want heel haar gezin is in 
scharlaken gekleed. 
Zij vervaardigt dekens; zij is in byssus en purper gekleed. 
Haar man is vermaard in de poorten, als hij daar zetelt met de 
oudsten van het land. 
Zij vervaardigt linnen kleren en verkoopt ze; zij levert gordels aan 
de koopman. 
Kracht en luister zijn haar gewaad en zij ziet lachend de komende 
dag tegemoet. 
Zij opent haar mond en spreekt wijsheid; van haar tong komen 
lieflijke lessen.  
Zij gaat de gangen van haar gezin na en eet haar brood niet in 
ledigheid. 
Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, haar man staat op 
en roemt haar:  
‘Veel vrouwen hebben zich wakker gedragen, maar gij overtreft ze 
alle!’ 
 
Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig, maar een vrouw die 
de Heer vreest, moet geroemd worden. 
Bejubelt haar om de vrucht van haar handen en roemt haar in de 
poort om haar werken. 
 
L: Zo spreekt de Heer. A: Wij danken God. 
 
TUSSENZANG: Blijf  mij nabij 
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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. 
 
Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord 
Wijs mij de 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 in 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: Marcus 4, 26-34 
 
Uit het heilig evangelie volgens Marcus 
 
In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Het gaat met het Rijk Gods als 
met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, ’s nachts 
en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet 
niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de 
groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra 
de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de 
oogst. 
En verder: ‘Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk Gods 
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen ? Het lijkt op een 
mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel 
het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid schiet het 
op en het wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote 
takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.’ In vele 
dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die 
zij konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot 
hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen gaf Hij van alles 
uitleg. 
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P: Zo spreekt de Heer. A: Wij danken God. 
 
IN MEMORIAM 
Door Anneke 
 
ORGELSPEL 
 
OVERWEGING 
 
Lied: AVE MARIA 
 
Ave Maria, gratia plena,  
Dominus tecum, benedicta tu 
In mulieribus, et benedictus fructus 
Ventris tui Iesus. 
Sancta Maria, mater Dei, 
Ora pro nobis peccatoribus 
Nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen. 
 
Vertaling: 
Gegroet, Maria, vol van genade, 
De Heer zij met u, gezegend zijt gij 
Onder de vrouwen, en gezegend  
De vrucht van uw schoot, Jezus. 
Heilige Maria, Moeder Gods, 
Bid voor ons zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 
 
VOORBEDE  
 
Wij danken U God, voor de liefde en de zorgzaamheid die er was in 
het leven van Annie Harbers. Dat zij nu thuis mag zijn bij de goede 
God. 
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Laat ons bidden: 
A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Wij bidden U, God, voor haar kinderen, schoonkinderen en 
kleinkinderen die zo verdrietig zijn nu zij Annie moeten missen. We 
bidden ook voor de andere familieleden, die Annie ook node 
missen. Dat zij troost mogen ontvangen voor hun verdriet, en kracht 
en moed om samen de draad van het leven vast te houden. 
Laat ons bidden: 
A: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Wij bidden voor Herman Harbers, de overleden familie van den 
Heuvel, de overleden familie Harbers en voor allen die gestorven 
zijn. In stilte nemen we de namen in herinnering van onze 
familieleden, vrienden en bekenden.  
Laat ons bidden: 
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Wij bidden God, voor mensen die te kampen hebben met ziekte of 
andere narigheid. Wij voelen ons verbonden met allen die in nood 
verkeren of het moeilijk hebben. Goede God, weest U met hen. 
Laat ons bidden: 
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
P: Goede God, luister naar ons bidden,  
en verhoor ons zoals U goeddunkt. 
A: Amen. 
 
 
OFFERANDE 
 
Het altaar wordt klaargemaakt voor de viering van de Eucharistie. 
 
LIED: “Er is een stad voor vriend en vreemde” 
 
Er is een stad voor vriend en vreemde, diep in het bloemendal 
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Er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal 
 
Refrein: Jerusalaïm, stad van God, wees voor de mensen een veilig 
huis, Jerusalaïm stad van vrede, breng ons weer thuis. 
 
Er is een huis om in te wonen voorbij het dodendal 
Er is een vader met zijn zonen, zij roepen overal. 
 
Refrein 
 
Er is een tafel om te eten, voorbij het niemandsland 
Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal 
 
Refrein 
 
Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal 
Er is een hemel voor de mensen, dat hoor je overal 
 
Refrein  
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
P: Barmhartige God, wij bieden U deze gaven aan voor het heil van 
Annie Harbers en wij vragen U: laat haar een genadig rechter 
vinden in uw Zoon, op Wie zij in dit leven heeft vertrouwd als op 
een liefdevolle Verlosser, Christus onze Heer. 
A: Amen. 
   
PREFATIE 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A .De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
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P. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd 
en overal door Christus, onze Heer.  
Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze 
enige hoop. In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw 
belofte, dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het 
leven, God, niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op 
uw woord; en als ons aardse huis - ons lichaam - afgebroken wordt, 
heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar 
voorgoed te wonen. 
Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de 
woorden: 
 
SANCTUS  
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine 
Domini. 
Hosanna in excelsis . 

HEILIG 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God 
der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van uw 
heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam 
des Heren. Hosanna in de hoge. 

 
EUCHARISTISCH GEBED 
 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan 
deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam 
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met deze woorden: 
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Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam  
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging 
uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
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. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

           Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij weder-
keert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te 
verrichten. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij 
smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één 
enige kudde. 
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, een heilig volk met Franciscus, onze paus en 
Willem, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk Annie Harbers die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. 
Laat haar, die in de doop met Christus gestorven en herboren is, nu 
ook verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon. 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis; ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat 
 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen, de heilige Cyriacus en met alle heiligen, 
die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden 
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het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus 
Christus, uw Zoon. 
 
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. 
 
 
PATER NOSTER 
 
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum 
Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua;  
Sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 
Et dimitte nobis debita nostra, 
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo. 
 
Vertaling:  
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. 
 
P: 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. 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. 
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P: 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. 
A: Amen. 
P: De vrede des Heren zij altijd met u. 
A: En met uw geest. 
P: Wenst elkaar de vrede. 
 
AGNUS DEI  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem sempiternam. 

LAM GODS 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
van de wereld, geef hen de rust. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
van de wereld, geef hen de rust. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
van de wereld, geef hen de eeuwige 
rust. 

 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 
Zalig zij die genodigd zijn aan de tafel van de Heer. 
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 
spreek en ik zal gezond worden. 
 
COMMUNIELIED: Lux aeterna 
 
Refrein: Lux aeterna luceat eis Domine, cum sanctis tuis in 
aeternum, quia pius est. 
 

1. De profundis clamavi ad te, Domine;*  Domine, exaudi vocem 
meam. Refrein. 

2.  Fiant aures tuae intendentes * in vocem deprecationis meae. 
Refrein. 

3. Si iniquitates observaveris, Domine * Domine, quis sustinebit ?  
Refrein. 
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4. Quia apud te propitatio est * ut timeamus te. Refrein. 
5. Sustinui te, Domine * sustinuit anima mea in verbo eius. 

Refrein. 
6. Speravit anima mea in Domino * magis quam custodes 

auroram. Refrein. 
7. Magis quam custodes auroram * speret Israel in Domino. 

Refrein. 
8. Quia apud Dominum misericordia * et copiosa apud eum 

redemptio. Refrein. 
9. Et ipse redemit Israel * ex omnibus iniquitatibus eius. Refrein. 

Vertaling: 
 
1. Uit de diepte roep ik Heer; luister naar mijn stem. 
2. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. 
3. Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand ? 
4. Maar bij U vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar U. 
5. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. 
6. Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. 
7. Meer dan wachters naar de ochtend hunkert Israel naar Hem. 
8. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. 
9. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. 

   
 
 
NAAM INSCHRIJVEN 
We schrijven de naam van Annie in het gedachtenisboek van 
onze kerk. 
Door Helena. 
 

OVERHANDIGEN GEDACHTENISKRUISJE  
Het kruisje wordt weggebracht door Helena, Rhea, Anneke en Monique 
Orgelspel. 
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SLOTGEBED 
 
P: God, grond van ons bestaan, we gebeden en gezongen tegen 
de duisternis van de dood in. Wij moeten nu Annie Harbers uit 
handen geven.  
Verdrietig smeken wij U: neem haar op in uw eeuwige liefde. Laat 
haar gelukkig zijn bij U, voorgoed. En, goede God, help ons elkaar 
tot steun te zijn. 
Door Christus onze Heer. A: Amen. 
 
LAATSTE AANBEVELING TEN AFSCHEID 
 
Voordat wij hier weggaan, willen wij eer brengen aan  
Annie Harbers die ons in de dood is voorgegaan. 
Wij eren dit lichaam, dat ons vele jaren vertrouwd was  
als het bezielde teken van een mens,  
die wij liefhebben en aan wie wij zijn gehecht.  
 
Wij kunnen ons niet indenken, dat God het werk van Annie haar 
handen voor altijd verloren laat gaan.  
Daarom zegenen wij dit lichaam  
als teken van onze hoop dat God  
ook deze mens zal vernieuwen  
en haar onsterfelijk zal doen leven. 
 
Het water herinnert aan de doop, waardoor deze mens in het spoor 
van Jezus Christus werd gezet. Daarom zegenen wij haar met 
water ten leven. 
 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer: 
Aan Hem behoren wij toe. 
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De wierook is een teken, dat wij haar op handen dragen  
tot voor Gods aangezicht en dat zij zal blijven leven  
in Gods herinnering en de onze. 
Nu rest ons nog haar naam,  
die we met eerbied en aandacht uitspreken:  
Johanna Maria Harbers-van den Heuvel. 
 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer: 
Aan Hem behoren wij toe. 
 
 
ZEGEN 
 
DANKWOORD door Helena 
 
AANKONDIGING DOOR UITVAARTBEGELEIDER 
 
UITGELEIDELIED: IN PARADISUM  
 
In paradisum dedúcant te Angeli: Dat de engelen u voeren naar het paradijs:  
in túo advéntu suscípiant te Mártyres, bij uw aankomst de martelaren u ontvangen 
et perdúcant te in civitátem, en geleiden naar de heilige stad 
sánctam Jerúsalem. Jeruzalem. 
Chórus Angelórum te suscípiat,  Dat het koor der engelen u ontvangen; 
et cum Lázaro quondam páupere en gij met de arme Lazarus van weleer 
aeternam hábeas réquiem.  de eeuwige rust moogt vinden. 
 
 
 
 
COLLECTE 
 
Uw bijdrage voor deze geloofsgemeenschap en voor het onderhoud 
van deze mooie kerk, kunt U doen in de collectemand, die staat bij 
de uitgang van de kerk. Bij voorbaat dank voor uw goede gaven. 
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Boekje s.v.p. meenemen: 
 
Dit boekje mag U meenemen als herinnering aan  
Annie Harbers en als aandenken aan deze plechtigheid. 
 
Dankbetuiging 
 
Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma Annie Harbers-van den 
Heuvel, zeggen wij U hartelijk dank. 
 
                                            Familie Harbers 
 
                           


