
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 november 2020 
Geloofsgemeenschap 

 Maria Virgo Regina 
Bennekom 



CORONA maatregelen 

Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. Samen kunnen we het virus de 
baas. 

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde 
ziektesymptomen: BLIJF THUIS! 

2. Kom alleen naar de viering nadat je GERESERVEERD hebt. 

3. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 

4. HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij iemand die niet uw huisgenoot is. 

5. Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties kunnen in een mandje 
worden gelegd. 

6. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering. 

Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de viering in de 
mandjes bij de uitgang worden gedoneerd. 

7. Ontsmet uw handen!; Hoest in uw elleboog!; Gebruik papieren zakdoekjes! 

8. Volg de aanwijzingen op van de begeleiders. 

9. Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen 

10. Ga NIET knielen; Blijf zitten. 

11. Zing NIET mee met de liederen. 

12. Volg de Looppijlen op de paden bij het ter communie gaan en het verlaten van de 
kerk. HOUD 1,50 m. AFSTAND 

13. Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk) 

14. Een kaars op te steken en een persoonlijk gebed kan nadat de kerk leeg is; +/- een 
kwartier na afloop van de viering. 

15. Napraten (evt. met koffie/thee) alleen buiten op 1,50 meter afstand. 

Een uitvoerig protocol staat op de website: https://www.rkkerkbennekom.nl/ 
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Lied 
 

Heer, herinner U de namen van hen, die gestorven zijn,  
en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid,  
na het dag en nacht verbeiden Vaderhuis, hun toebereid.  
 

Heer, herinner U hun luist’rend wakker liggen in de nacht  
en hun roepen in het duister, de armzaalgheid van hun kracht,  
en wil zeer aandachtig lezen in de rimpels van hun huid  
de verscheurdheid van hun wezen, en wis hunne zonden uit.  
 

Die Maria hebt vergeven en de rover aan het kruis,  
laat de doden eeuwig leven met U in het paradijs.  
Heer herinner U hun namen, oordeel hen en spreek hen vrij,  
en bedek hun schuld en laat hen zitten aan uw rechterzij.  
 

Waarheen zal de mens zich keren, die, staand voor uw aangezicht,  
uwe liefde moet ontberen bij het eindelijk gericht? 
Heer, zo Gij niet wordt bewogen door het breken van zijn stem, 
door de droefheid in zijn ogen, is bij niemand heil voor hem. 
 

 
Begroeting 

 
Stilte 
 
 
Gebed 
 
 
Ik noem jouw naam  
 

Als ik denk 
dan hoor ik jouw naam. 
Als ik slaap 
droom ik jouw naam. 
In hoe ik nu leef 
beleef ik jouw naam. 
In mijn verdriet 
betraan ik jouw naam. 
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Uit machteloosheid 
schreeuw ik jouw naam. 
Soms, heel alleen 
verwerk ik jouw naam. 
Met al mijn liefde 
koester ik jouw naam. 
Hier dichtbij me 
voel ik jouw naam. 
  

In deze saamhorigheid 
vertel ik jouw naam. 
Opdat je zult weten 
dat ik je niet zal vergeten 
Zacht noem ik jouw naam… 

Leonita Gerssen 
 

 
Wij gedenken 
 

Wim Elberse     87 jaar 
Jac van der Vegt    85 jaar 
Don Barten     88 jaar  
Rudi van Aart`     86 jaar 
Jos de Groot     87 jaar 
Truus Jansen     78 jaar 
Hanneke Drijver    84 jaar 
Netty Davies van de Berg  99 jaar 
Jeltje Osse     84 jaar 
Klaartje Meulenberg   58 jaar 
Ans Kuin-Koenis    93 jaar 
  

 
 
Lied 
 

Heer, herinner U de namen van hen, die gestorven zijn,  
en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid,  
na het dag en nacht verbeiden Vaderhuis, hun toebereid.  
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Dienst van het woord 
 
 
Evangelielezing: Lucas 24     13 – 35   Emmausgangers 
 

Twee mannen gaan op weg naar huis, van Jeruzalem naar het dorp 
Emmaus. Ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was. Terwijl 
ze met elkaar in discussie waren, voegde iemand zich bij hen en liep met 
hen mee. Het was Jezus, maar zij herkenden hem niet. 
Hij sprak tot hen:  ‘Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?’ 
Met sombere gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas 
heette, gaf Hem ten antwoord: ‘Bent U dan de enige inwoner van 
Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?’ 
‘Wat dan?’ vroeg Hij.  Ze zeiden Hem: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van 
Nazareth. Hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van 
God en van heel het volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem 
overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen, en ze hebben Hem 
zelfs gekruisigd. En wij hadden zo gehoopt dat Hij het was die Israël zou 
verlossen, maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat gebeurd is. 
Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan. 
Die waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan en toen ze zijn lichaam 
daar niet aantroffen, kwamen ze terug met het verhaal dat ze ook nog 
een verschijning hadden gehad van engelen die zeiden dat Hij leeft. Een 
paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en het bleek zo te zijn als de 
vrouwen gezegd hadden, maar Hem hebben ze niet gezien.’ 
Toen zei Hij tot hen: ‘Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip 
als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd! Moest 
de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan?’ 
En Hij legde hun uit wat in heel de Schrift op Hemzelf betrekking had,  te 
beginnen bij Mozes en alle Profeten.  Toen ze bij het dorp kwamen waar 
ze moesten zijn,  deed Hij alsof Hij verder wilde gaan. Maar met 
aandrang vroegen ze: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag 
loopt al ten einde.’ Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven. 
Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood,  sprak de zegen uit, brak 
het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden 
Hem,  maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen. 
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Was het niet hartverwarmend zoals Hij 
onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’ Meteen 
stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem; daar vonden ze 
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de elf en hun metgezellen bijeen. Toen vertelden zij wat er onderweg was 
gebeurd en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken van het brood. 
 
 
Overweging 
 
 
Muziek 
 
 
In het licht der herinnering 

 
 
 
Lied 
 

Licht in de nacht dat duister verdrijft  
ontsteek het, wees het, jij. 
 
 
Voorbeden en acclamatie 
 

laat onze woorden stijgen voor Uw gezicht als wierook 
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. 
 

Accl: Kom adem ons open, kom, adem ons open 
Adem ons open  

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

 
Zegenwens 
 

De levende zegene en behoede U.  
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.  
De levende verheffe zijn aangezicht over U en geve U vrede.  
 

Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig.  
Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede.  
 
 
 
 
Lied   
 
Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.  
 
Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur,  
gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur,  
want de Geest zal ons bestoken nieuw wordt alle creatuur.  
 
Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet,  
Jezus Christus, gistren, heden, komt voor eens en komt voorgoed! 
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Vergeet de mooie dagen niet 
Als de horizon zover je kunt kijken donker blijft, 

zonder een teken van licht, 
als je hart vol verdriet is 

en misschien vol bitterheid 
als schijnbaar alle hoop  

op nieuwe vreugde en geluk verdwenen is, 
eenzaamheid de toekomst lijkt 

zoek dan zorgvuldig in je herinnering 
ik vraag 't je, naar de mooie dagen. 

De dagen dat alles goed was, 
geen wolkje aan de hemel 

de fijne gebeurtenissen, die je samen hebt kunnen delen. 
Laten die herinneringen de bron zijn  

voor de moeilijke tijd die komt. 
Vergeet de mooie dagen niet! 

 
Want als je die vergeet komen ze niet meer terug! 

Neem jezelf opnieuw in handen. 
Vul je hoofd met blijde gedachten, 

je hart met liefde en moed. 
Dan komt alles weer goed. 

 
Phil Bosmans 
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