
Afsch eidspl echtigheid va n Piet Ve rmeeren, a ugustij n

heilige Lambertuskerk Linden

Afscheidsviering Piet Vermeeren, augustiin
o Muziek uit Misa Criolla bij binnenkomst

o Welkom en openingswoord

door Gerard van Hoof, augustijn

o Thuis en Familie, Antoon en vrienden,

door zus Marijke

o Ave Maria gezongen Deirdre Angenent

o Evangelielezing door zus Melanie

o De weg van Jezus Christus,

door Gerard van Hoof, augustijn

o 'He shall feed his flock' / Hijzal zijn kudde weiden

Aria uit The Messiah

gezongen door Deirdre Angenent

o Dertig jaar mentor en pastor in de gezondheidszorg,

door zus Godi

o Lied: Dankt, dankt nu allen God

o Psalm !21. door Mien Heijnen en Trees van den Broek

o Zesenveertig jaar Linden en vijftien jaar pastoor,

door Herman van Rhee

o Lied van de Opstanding: de steppe zal bloeien

o De Absoute door Gerard van Hoof

o Onze Vader

o Klein Danklied

o Muziek bij het uitgeleiden uit de kerk

o Adieu, Piet!
L1 december 2021,



Evangelielezing Johannes t4, t - 6

'Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God,

gelooft ook in Mij. ln het huis van mijn Vader is ruimte voor
velen. Ware dit niet zo, dan zou lk het u hebben gezegd,

want lk ga heen om een plaats voor u te bereiden.

En als lk ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid,

kom lk terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn

waar lk ben. Gij weet waar lk heenga en ook de weg

daarheen is u bekend.'

Tomas zei tot Hem: 'Heer, wij weten niet waar Gij heengaat;

hoe moeten wij dan de weg kennen?'Jezus antwoordde
hem: 'lk ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand

komt tot de Vader tenzij door Mij.'

Klein danklied
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,

hebt boven't nameloze mij uitgetild.

Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid

Dat ik niet uit dit smal en onvast bestand

van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand

Goed dat u vandaag hier was om afscheid te nemen van

Piet Vermeeren

Antoon Donkers en de familieleden willen u daarvoor
hartelijk bedanken

U kunt de Afscheidsviering volgen via streaming

http://www.avpl us. n l/u 1 1 12l

De plaquette'de Emmatisgangers'

aan de voorzijde is van Pierre de Grauw, augustijn

Voorganger
Organist:
Zang:

Begeleiding:

Gerard van Hoof, augustijn
Ton Keijzers

Deirdre Angenent
Joost Angenent
Tom Lówenthal


