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Muziek bij binnenkomst
Welkom:
Welkom op deze afscheidsdienst: Ruud, Daniëlle en Daphne,
Fred, Marja, Ismay en Maura, familie, medeparochianen en
kennissen van Albert Mulder, van Ab. Helaas kan zijn vrouw
Paula er vanwege gezondheidsproblemen niet bij zijn. Dat
deze afscheidsdienst hier in deze kerk plaats vindt, zal ook
wel zijn uitdrukkelijke wens zijn geweest. Hij was een trouwe
deelnemer aan de vieringen zolang het voor hem mogelijk is
geweest Hij was immers op zijn eigen specifieke manier een
diep gelovig iemand, die in zijn drukke leven zeker de laatste
tien jaar het nodige heeft moeten meemaken. Zijn gehele
leven is hij altijd druk bezig geweest. Stil zitten was er niet
bij. Dat was zo in zijn werk als opticien en fotograaf, dat was
in zijn vrije tijd. Ontspanning vond hij in de natuur, in het
wandelen, in het fietsen en het reizen. Na en ook tijdens zijn
werkzame leven zette hij zich in voor anderen.
Zeker zette hij zich in voor deze parochie, o.a. als lector en
collectant. Ab Mulder die zo jarenlang spontaan een plaats
verdiende in het leven van velen, is van ons heengegaan.
We ervaren nu ook weer. dat het ogenblik van afscheid als geen
ander is, een uur van herkenning. Want precies het loslaten, de
stilte en de leemte die ontstaat, doet ons terugdenken aan hoe het
was, doet herinneringen terugkomen en brengt nu helder voor de
geest, wie vader, schoonvader, opa, wie Ab Mulder voor u, zijn
gezin en
familie en ook voor ons geweest is. Maar wie kunnen
beter vertellen hoe hij was, dan zijn dierbaren.
Mag ik Fred nu uitnodigen? Muziek

Na het horen van de beschrijving van zijn leven
ervaren we de kostbaarheid ervan,
maar tegelijk wordt misschien de pijn van zijn verscheiden
verscherpt. Al dat goede en schone van zijn leven,
dat kan de dood niet uitwissen,
dat kan geen mensenhand ontvreemden.
Daarbij is het altijd fijn, wanneer je zulk een ingrijpende
gebeurtenis als het wegvallen van een dierbare niet alléén
hoeft te verwerken, maar mag rekenen op steun van
anderen.
Daarom is het goed dat wij hier samen mogen zijn - weliswaar
met een kleinere groep dan we graag zouden zijn vanwege alle
beperkende maatregelen door Corona. We weten ook, dat velen
met ons zijn via de livestream. Zo kunnen we elkaar toch
steunen op het moment van het nemen van afscheid van vader,
schoonvader, opa, familielid, parochiaan Ab Mulder. Hij was
iemand, die ons na was en er steeds heel duidelijk bij hoorde. In
zijn geest willen wij in gebed onze zorg voor elkaar uitspreken.
Wij staan daarom stil bij het volgende gedicht, misschien
voor Jezus geschreven, maar ook op vader Ab toe te
passen:
“Het is volbracht”
Het klonk niet brutaal of hard,
maar liefdevol en tederzacht zonder wrok,
met een overgave en een kracht die niemand nog
besefte klonk zijn woord: ,Het Is .volbracht."
Te vroeg misschien klonk dat woord in onze duisternis.

En te vroeg misschien, zo denken wij allicht,
boog Hij 't hoofd in de schaduw van het Licht
en gaf de geest ...zoals niemand had verwacht.
Maar, och, mochten wij toch zien, dat in 'n leven
waarin de liefde zich ten volle heeft gegeven
niets te vroeg geschiedt, niets te vroeg
ten volle is volbracht.
Als de gelegenheid er was geweest, dan hadden meerderen
onder ons hem misschien nog wei iets speciaals willen
zeggen. Dat zal misschien nog meer het geval zijn voor de
parochianen, omdat die hem al langer niet meer gezien
hebben, verhinderd als hij was door de Corona situatie en zijn
gezondheid. Mocht dat speciale zijn, dat we denken, dat we
vader, dat we Albert Mulder ergens te kort hebben gedaan of
dat Albert Mulder ons tekort heeft gedaan, vragen we dan
God, vader, schoonvader, opa, familielid, medeparochiaan
Albert en elkaar om vergeving.
Immers elke mens is uniek. Dat vraagt om respect voor elkaars
zoeken en tasten, elkaars kwetsuren en gebrokenheid. Dat
vraagt om ruimte voor elk verhaal, dat telkens anders is, om
ruimte om elkaars vreugde en idealen ernstig te nemen.
Dat vraagt om ruimte om elkaar de vrijheid te gunnen
zichzelf te zijn. Voor de keren, dat we die ruimte niet
gegeven hebben, vragen we ontferming.

Mensen kunnen niet zonder elkaar.
Verbondenheid roept zorg op voor het meest kwetsbare in

ieder van ons, vraagt om in te spelen op het appèl, dat
ons oproept verantwoordelijkheid te dragen voor &kaar.
Voor de keren, dat we onze verantwoordelijkheid niet
genomen hebben, vragen we om ontferming.
Om het goede woord dat we niet hebben gezegd,
om de warmte die we niet hebben gegeven, om de tijd die
we
niet over hadden voor elkaar, Heer, ontferm U.
Om de trots die ons van elkaar verwijdert,
om het oordeel dat we hebben geveld, om de zelfzucht die
van elkaar vervreemdt, Christus, ontferm U.
Als moedeloosheid ons overvalt,
als angstvalligheid ons verblindt,
als ongeloof ons vertwijfelt, Heer, ontferm U.
Moge de almachtige en barmhartige God zich over u
ontfermen, uw zonden, fouten, tekortkomingen en
vergissingen vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen
Gebed bij aansteken Paaskaars
Toen baby Albert gedoopt werd is er waarschijnlijk een
kaars ontstoken, opdat hij door de doop kind van God
geworden, licht en warmte zou worden; een vonk onder de
mensen. Vandaag ontsteken wij opnieuw een kaars aan, de
paaskaars.
Jezus, die bij de wijding van de Paaskaars op Paaszaterdag
wordt genoemd de Alpha en de Omega, het begin en h )-t-

einde, heeft echter zelf aangegeven, dat Hij en Zijn
Boodschap het beste terug te vinden zijn in mensen, in
mensen die doen wat gedaan moet worden.
En zij, die vader Albert goed kennen, weten dat het iemand
was, die altijd op zijn eigen ',wijze heeft geprobeerd te doen
wat gedaan moest of kon worden.
We ontsteken de Paaskaars om zo in dit symbool van
Christus de hartelijkheid, de warme contacten met en
empathie voor anderen te leggen, waarvoor Albert Mulder
bekend stond.

(Paaskaars aansteken en dierbaren vragen kaarsen rond.
de baar aan te steken)
De vlam van deze kaarsen geeft warmte aan mensen om ons
heen. Deze vlammetjes zijn ook het symbool van zijn leven
van altijd bezig zijn, van graag op weg zijn. Deze vlammetjes
geven zin aan ons bestaan. Het zijn ook de vlammetjes van
de oprechtheid.
Deze vlammetjes geven ons een oprecht vertrouwen in
mensen om ons heen. Het zijn zeker ook de vlammetjes van
de liefde, de liefde die Ab voelde voor zijn vrouw, zijn
kinderen en voor mensen die hulp en steun nodig hadden.
De vlammetjes zijn tevens de vlam van de zorgzaamheid die
vader Albert om zich heen spreidde.
Sociaal bewogen en geïnteresseerd, zorg voor mensen, met
oog voor zijn omgeving, zonder aanzien des persoons. Deze
vlammetjes dragen zo zorg voor alles en allen die zorg nodig
hebben.

Dan is er God zelf, die woont in het licht en Hij is het die
vader Albert Mulder tot dit blijvende licht heeft geroepen.
Vanuit dit licht blijft vader Albert in ons voortleven voor nu en
altijd.
Openingsgebed
Heer onze God,
als de dood zo angstwekkend dicht bij ons komt, dan hebben
wij daar moeite mee. Dat is zeker ook nu het geval, nu de ons
zo vertrouwde vader schoonvader, opa, medeparochiaan
Albert Mulder ons ontvallen is. Natuurlijk hebben zijn ziekte
hem zeker de laatste weken flink terug geworpen, en hoewel
hij niet gemakkelijk opgaf is dat hem toch teveel geworden.
Er is dan ook alle reden om dankbaar te zijn voor alles wat
vader Albert Mulder betekend heeft voor vrouw, zeker ook
tijdens haar ziekte, voor zijn gezin, zijn familie, de parochie en
vele anderen mensen om hem heen. Neem hem op bij u,
God, bidden wij, neem alle gestorvenen op in uw vreugde.
Legen allen die achterblijven na de dood van een dierbare, met
kracht en moed, met liefde en aandacht, met respect voor
elkaar, met inzicht in wat werkelijk belangrijk is in het /even. Dat
vragen wij u door Christus onze Heer.
Eerste lezing uit 1 Corinthiërs:
Van alle kanten worden we belaagd
toch zitten we niet in het nauw.
We twijfelen, maar vertwijfelen niet.
We worden vervolgd, maar niet aan
ons lot overgelaten.
We worden terneergeslagen, maar komen niet om.
Altijd dragen we wel het sterven van Jezus met ons mee

en daardoor zal ook het leven van Jezus
in ons tot uitdrukking komen.
In ons aardse bestaan worden we om Jezus' wil
voortdurend uitgeleverd aan de dood
om ook het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam
aan het licht te laten komen.
De dood is dus aan het werk In ons, maar het leven in U!
Wij bezitten immers die geloofshouding waarover de
schrift zegt: ik heb gesproken omdat ik geloofd heb.
Ook wij, met ons allen zoals we hier bij elkaar zijn,
spreken, omdat we geloven,
wetend, dat Hij die de Heer Jezus van de dood heeft
opgewekt, ook ons zal opwekken met Jezus
en ons samen met u voor zijn troon zal brengen.
Psalm 23
De HEER is mijn herder, U nodigt mij aan tafel
het ontbreekt mij aan niets. voor het oog van de vijand,
Hij laat mij rusten in groene u zalft mijn hoofd met olie,
weiden en voert mij naar mijn beker vloeit over. vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot
eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want
u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer
terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Evangelie Joh: 5,24-29 "Ik spreek de waarheid", zei Jezus tot
de Joodse leiders.
Waarachtig, ik verzeker
u: wie naar mijn woord
luistert, wie Hem gelooft
die Mij gezonden heeft,
bezit eeuwig leven. Voor
hem is er geen oordeel
meer: hij is al overgegaan van de dood naar het leven.
Waarachtig, Ik verzeker u: er komt een uur, ja het is er al, dat
de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die
ernaar luisteren zullen leven. Want zoals de Vader zelf bron van
leven is, zo is ook de Zoon gemachtigd bron van leven dankzij
zijn Vader. De Vader heeft Hem het recht gegeven om te
oordelen, omdat Hij de Mensenzoon is.
Verbaas u niet hierover, want er komt een tijd dat de doden
in hun graven allemaal zijn stem zullen horen en uit hun graf
zullen komen.
Overweging
Voorbeden:
Met vertrouwen leggen wij onze gebeden voor aan God
onze Vader.
We bidden voor Albert Mulder, die ons dierbaar was en
die we nu moeten loslaten en voortaan uit ons midden
moeten missen: dat God hem bij de hand mag nemen
en hem ten volle mag doen delen in zijn liefde. Laat ons
bidden:
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

We bidden voor alle mensen die wonen in verpleeghuizen,
juist nu in deze moeilijke tijd, zoals moeder Paula. Dat zij
allemaal goede verzorging blijven ontvangen ondanks de
problemen vanwege Corona en zeker voor degenen die
zich daarvan bewust zijn, dat zij daar waar enigszins
mogelijk, bezoek en aandacht blijven krijgen van familie
en vrijwilligers en daardoor lichtpuntjes beleven. Laat ons
bidden:
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.
We bidden voor alle mensen die tijdelijk of altijd
kwetsbaar zijn. Dat we ze zien, en onze glimlach,
luisterend oor en hulp aan hen durven aan te
bieden. Zodat iedereen zich opgenomen voelt in
een gemeenschap. Laat ons bidden:
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.
We bidden voor een samenleving met verdraagzaamheid waarin
iedereen zonder angst kan zijn wie hij of zij is. Laat ons bidden:
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.
We bidden voor alle planten en bomen. Dat zij de ruimte blijven
krijgen die zij nodig hebben en dat wij ons beseffen
verantwoordelijkheid te dragen voor de natuur, zodat wij ervan
kunnen blijven genieten bij ons wandelen, fietsen en reizen.
Laat ons bidden:
Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Almachtige God, het raadsel van de dood, het verdriet, het kwaad
en het gemis, die ingesloten zijn in ons bestaan, blijven ons bezig
houden. Openbaar ons in Uw Zoon het geheim van zijn leven, zijn

lijden, zijn sterven en geef, dat wij, gesterkt door zijn aanwezigheid
in ons bestaan en door het geloof in zijn verrijzenis vol vertrouwen
de dag afwachten dat wij met onze dierbare overledene Albert
Mulder en met u geluk en vrede vinden tot in de eeuwen der
eeuwen.
Gebed over de gaven.
Heer, wij dragen U heA offer op
dat Jezus Christus ons heeft nagelaten.
Hij gaf alles, wat Hij kon geven.
Hij gaf zijn leven, zijn dood en zijn verrijzenis.
Hij wilde het ons nalaten tot leven, tot leven voor eeuwig.
De zwaarte van dat offer, komt vandaag heel duidelijk op
ons af, omdat wij nu ook het offer van het leven van Albert
Mulder naast dat vdn Jezus, op het offeraltaar moeten
leggen.
Laat ook dat offer worden, tot een offer tot leven, een
leven met God, een leven met zoveel anderen,
die van ons zijn heengegaan.
Laat de manier van leven, dat hij samen met ons en onder
ons geleefd heeft, ons sterken in ons leven van elke dag.
Dat vragen wij door Christus onze Heer, Amen.
Prefafie:
V: De Heer zal bij u zijn,
A: De Heer zal u bewaren.
V: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart hij de Heer.
V: 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 Jezus 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, zoals dat
gebeurd is met Albert Mulder, 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, danken, loven en aanbidden wij U en zeggen
U de woorden: Heilig,
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.
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.
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 MEN
LICHAAM, DAT VOOR U [GEVEN 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

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.
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 vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus,
aan onze bisschop Johannes., en aan allen
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet Albert Mulder en
al degenen, die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk,
met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
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.
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
V.:
Bidden wij tot God, onze Vader, met de
woorden die Jezus ons gegeven heeft.
AL.
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. Amen.
Vredeswens:
God van alle mensen,
in het evangelie wordt regelmatig aangegeven, dat,
ook al leef je vanuit liefde, je toch in situaties kunt
komen, waar je geen controle mee over hebt en

afhankelijk bent van hoe je geest en hoe je lichaam
reageert. Dat moest Albert Mulder ook meemaken.
Gelukkig, God, wanneer er mensen zijn, die zoals bij
Albert Mulder,
niet profiteren van de omstandigheden, maar bij
wie het geloof, dat leeft in hun hart,
omgezet wordt in aandacht voor de mens achter de
uiterlijke schijn, achter de eerste indruk.
Albert Mulder was een buitengewoon iemand en een bijzonder
medemens. Het is een wijze van leven geweest, die ergens ook
haar basis had in zijn karakter, gevormd in het gezin en in de
familie, in het omgaan met zijn collega's, in zijn contact met
klanten en parochianen, in de ervaringen van het reizen en in
allerlei omstandigheden, maar dat ergens ook steun vond en
inspiratie in het geloof. Hij voelde zich thuis als de verhoudingen
tussen mensen goed waren. Moge het geloof, dat gezaaid is in
mensen, steeds uitgroeien tot liefde, liefde voor U, God, liefde
voor de mede mens, liefde die door de Geest zo vurig wordt, dat
ze aanzet tot solidariteit, vrede, aandacht en respect en wel voor
tedere persoon, in de persoon zelf en in de wereld. Moge de
vrede, de vrede ook die Jezus ons wilde brengen, nu voor
altijd met Albert zelf zijn en ook met ons vandaag en de
verdere dagen. De vrede des Heren zij altijd met u.
Lam Gods
Uitnodiging tot Communie:
God, Gij die ons nabij bent in Jezus.
Uw Zoon nodigt ons uit de tafel met Hem te delen.
Moge zijn beloften met ons te willen zijn ais lichaam en
bloed ook over de grens van de dood,

ook nu weer werkelijkheid worden.
Dan weten wij, dat Albert Mulder de uitnodiging krijgt
voor het hemels gastmaal en dat wij,
in de deelname aan de communie hier en nu
verbonden zijn met hem en alle overledenen,
want dan is dit voor ons het Lam Gods, dat...
Heer, ik ben niet..
Wegbrengen kruisje.
Wij willen Albert Mulder niet vergeten. Daarom brengen wij nu
een kruisje met zijn naam naar de gedachtenismuur. Hiermee
geeft ook deze geloofsgemeenschap, waarvan hij een trouw en
actief medelid was, aan hem niet te willen vergeten.
Communiegebed:
Heer, U bent geen God van doden, maar van levenden.
in U leven allen, die de weg gegaan zijn over de grens van
de dood. Wij gedenken Albert Mulder, van wie we
gehouden hebben. Wat ons met hem nu nog verbindt is de
liefde voor hem. Die blijft.
Wat ons ook met hem verbindt, is de goedheid
waarmee U, God, hem en ons bemint.
Hij is bij U, U bent bij ons, in ons samenzijn en vooral ook
door de communie aan het H. Lichaam van uw Zoor
Vader, wij danken U dat U ons zo nabij bent
en dat ook de doden ons nabij zijn in U.
Wie in U is, sterft niet. Wij ontvangen leven van IJ, zoals
ook de doden uit U leven,
Dit verbindt ons met hen: dat wij hetzelfde leven bezitten.
Laat dat leven ook in ons groeien zodat het zal
rikken tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Zegen
Zegen God, de mensen die Albert
Mulder lief waren,
zijn familie, de mensen die
om hem gaven. die zich met
hem ontspanden.
Zegen zijn zonen, hun gezinnen en hun dierbaren,
Zegen de mensen die om hem heen stonden,
dat zij gelukkig kunnen zijn
dat er liefde en goedheid van hun uitgaat.
Zegen degenen die zeker de laatste tijd voor hem zorgden
en
hem verzorgden
de mensen de hem steunden
met soms maar kleine dingen.
zegen de mensen
die het leven van elke dag
bescheiden en eenvoudig
gaande houd
Zegen de inspanningen van de mensen
dat zij rekening houden met anderen.
Zegen allen die hier aanwezig zijn
om afscheid van Albert Mulder te nemen,
ook zij die ons volgen via de livestream
dat zij vrede en rust
in hun hart ontvangen.
Zegen ons ailen, God, de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Absoute:
Albert Mulder was, zoals hij was, zeer zeker méér dan de
moeite waard en belangrijk voor zijn zonen en hun gezinnen,
voor de mensen van deze parochie de Bavo. Daarom bidden

wij tot God, de Vader van alle mensen, voor Albert Mulder een
ware Vader te zijn en hem met open armen te ontvangen.
Doen wij dat met het gebed, dat ook Albert zo vaak met ons
hier in deze kerk heeft gebeden: Onze Vade
Wij vragen Maria, die zich een ware moeder getoond heeft in
de vreugdevolle en de moeilijke momenten van Jezus, om zich
als een ware moeder over Albert te ontfermen daar waar leven
nooit eindigt: Wees gegroet Maria..
Gebed: (Wijwater)
Zegenen is met zachte kracht en schroomvolle
woorden iemand alle goeds toezeggen.
Wij spreken over je uit, Albert Mulder,
wat niet in onze handen ligt,
maar wat wij God in diep vertrouwen vragen.
Dat jouw gesloten ogen helder licht mogen zien.
Dat je mag horen hoe je bij je naam geroepen
wordt. Dat het werk van je handen geheiligd en
voltooid mag zijn.
Dat je je nieuwe thuis gevonden hebt,
waar je met vreugde wordt ontvangen.
Dat alles waarin je geloofd hebt,
je mag helen en vervullen.
Dat alles wat je met liefde deed, en dat was heel veel,
je mag tekenen met eeuwigheid.
Dat je nooit veraf zal zijn,
maar telkens weer in iets herkenbaar. Amen.

Ik zegen dit vertrouwde lichaam van Albert Mulder met gewijd
water, teken op de weg van sterven naar verrijzen. Het is
water, dat voor geen enkel leven mag ontbreken, ook niet
voor het nieuwe leven. Wij zegenen u in de naam van de

Vader, de Zoon en de H. Geest.
Wierook:
Wij bewieroken jou Albert Mulder, dat onze gebeden voor
jouw zielenrust en voor jouw eeuwige zaligheid mag opstijgen
tot bij God, zoals deze wierook opstijgt en opgaat in het
heelal.
Zijn woorden, die aan ons gericht zouden kunnen zijn:
Ween niet. De dood is niets.
Ik ben slechts naar de andere kant.
Ik ben mijzelf, jij bent jezelf.
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.
Noem mij zoals je me steeds hebt genoemd.
Spreek tegen mij zoals weleer,
op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd hebt gedaan
zonder hem te benadrukken,
zonder een zweem van droefheid.
Het teven is wat het altijd is geweest.
De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?
Neen, ik ben niet ver,
ik ben juist aan de andere kant van de weg.

Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
en er tederheid terugvinden. Zuiverder dan ooit.
Dus, droog je tranen en ween niet, als je van mij houdt.
Gebed:
God onze Vader, ons geloof leert ons dat menselijk leven
over de grenzen van de dood blijft voortbestaan. Dat
vermindert echter niet de pijn van het afscheid en veroor
zaakt in ons een diep gevoel van verdriet nu wij staan rond
het dode lichaam van Albert Mulder. Deze pijn en dit verdriet
heeft ons hier samengebracht.
Wij geloven en hopen, nu Albert toch heeft moeten
heengaan, dat het licht zal doorbreken in de duisternis en dat
het ons duidelijk wordt dat duisternis niet het laatste woord
heeft.
Heer, onze God,
Zoals een mens, wanneer hij geboren wordt,
kansen en toekomst krijgt,
bidden wij dat dit ook nu mag geschieden.
Laat Albert Mulder
door zijn sterven herboren worden voor U.
Geef hem een nieuwe toekomst, bevrijd van zorgen en van
alles, wat een mensenleven zo kortstondig maakt, opdat er
leven zij voor hem samen met andere dierbare overledenen
tot in eeuwigheid.
Geef Albert Mulder het geluk dat eeuwig duurt, geef ons het
vertrouwen ,dat Albert dit eeuwig leven geniet door Jezus
Christus onze Heer, die zelf getuigt van leven over de grenzen
van de dood heen, leven dat duurt tot in de eeuwen der
eeuwen.

In dit vertrouwen bege eden wij
Albert Mulder naar zijn laatste rustplaats.
Vanwege de Corona voorschriften mogen alleen de naasten
hem daarnaartoe begeleiden

