
Inzegening gerenoveerde kerkhof Diessen 22 oktober 2016 

 

Vanavond zijn we samen op ons kerkhof in Diessen, dankbaar voor het vele werk dat 

hier gedaan is om de begraafplaats een nieuwe en groenere uitstraling te geven. Het is 

meer een ‘hof’ geworden. Een plek om te herinneren, te mijmeren en te gedenken. 

Maar ook om te ontmoeten en het verhaal van het leven en van het gemis van een dode 

te delen. 

 

Woord van dank 

Onze dank gaat uit naar Suze Schuurmans, die ons na haar sterven verraste met een 

legaat om deze plek te verfraaien, waar zij zo vaak kwam voor het graf van haar man 

Frans. Zij heeft dit alles mogelijk gemaakt. 

 

Ook dank aan Annie Rutten, die de prachtige bank heeft geschonken, waar zeer veel 

gebruik van wordt gemaakt. 

Dank aan alle vrijwilligers die bouwden, timmerden, schilderden, plantten… en die het 

nu allemaal zo netjes bijhouden. 

Dank aan het parochiebestuur voor alle inzet om in contacten met vrijwilligers en 

bedrijven aansturing te geven én mee te denken. 

Dank aan Louis de Groot, die de uitdaging aandurfde om een monument te ontwerpen 

en te vervaardigen dat recht doet aan gevoelens van toen én nu.  

Straks bij de koffie horen we daarover meer. 

 

Inzegening  

Nu gaan we zegenen met wijwater en wierook. Daarbij wordt het kruis en de 

calvariegroep én het monument Morgenkind onttrokken aan het wereldse en toegewijd 

aan het hemelse. 

Ze zullen voortaan ons innerlijk richten op God, die altijd met mensen verbonden is. 

Vanaf het prilste begin in de schoot van moeder tot het laatste moment, wanneer we 

terugkeren in de schoot van moeder aarde. 

 

 Kruis en calvariegroep 
Laat ons bidden. Heer onze God, op deze plaats hebben wij het teken opgericht van het 

H. Kruis, zichtbaar teken van alle menselijk lijden en sterven,  maar tevens teken van 

verrijzenis, van overwinning op de dood.  

Ook wij treuren net als Maria en Johannes, als de schaduw van het kruis met de 

onvermijdelijke dood over ons leven komt. Maar we geloven dat op de jongste dag, bij 

het schallen van de bazuin, wanneer Uw Zoon wederkeert om te oordelen, allen zullen 

opstaan uit de dood. 

Houd in ons dit geloof brandend, opdat het licht en de warmte ervan uitstralen in de 

donkerte en de kilte van onze wereld. Dat wij hoop geven waar wanhoop heerst, troost 

bieden waar verdriet overheerst, en luisterend nabij zijn waar stille rouw is… 

Door Christus onze Heer. Amen! 

 



Onze Vader…   Wijwater + wierook 

 

 Monument 

Heer, zegen dit monument en daarmee de liefdevolle verbondenheid tussen kinderen 

en ouders, die blijft over de grens van de dood heen. Geef dat men hier troost mag 

vinden en eindelijk een plek heeft om te herinneren. Opdat er erkenning mag zijn van 

het verdriet, en de hoop op een weerzien ooit. Door Christus onze Heer. Amen! 

 

Wees Gegroet…   Wijwater + wierook 

 

Laten wij nu vanhier heengaan en samen Eucharistie vieren, in het volste vertrouwen 

dat tijdens die viering de aardse en de hemelse kerk met elkaar verbonden zijn. Op dat 

moment zijn onze lieve doden dichterbij dan wij durven dromen of kunnen weten… 


