
De gebedskalender van Kerk en Leven  

kan weer besteld worden: 

Noteer uw naam op de lijst  

achteraan in de kerk 

of stuur een mailtje naar:  

lieve.vandriessen@telenet.be. 

Je kan het ook doorgeven via het 

secretariaat: 03 776 11 07 

Bestellen voor 15 oktober  

kost € 11. 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 26 OKTOBER 2019 om 14u30 
 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we u uit voor een 

namiddag met ziekenzalving en ontspanning in onze 

geloofsgemeenschap van Tereken. 

Ook uw buren of vrienden vanaf 75 jaar zijn welkom, 

alsook langdurige zieken. 

Dit gezellig samenzijn heeft plaats in de feestzaal van  

"Ons  Huis", Schoolstraat 270. 

 

Ons programma: 

-Welkom  

-Viering met ziekenzalving, voorgegaan door 

 deken Raf Vermeulen en Lieve Van Driessen. 

-Tijd voor een babbel en een drankje. 

-Ontspanning wordt verzorgd door  

  Femma Folliez Nieuwkerken 

-Gevarieerde koude schotel met brood en 

 dessert 

-Einde voorzien tussen 18u00 en 18u30. 

 

Als bijdrage in de kosten vragen wij € 7,00. 

 

Wie zelf niet kan instaan voor vervoer,  

wordt aan huis opgehaald, rond 14u00.  

Inschrijven vóór 13 oktober bij bij Erna Dierick, 

Schoolstraat 202, Sint-Niklaas Tel: 03 766 12 66, 

GSM 0472 56 48 11  

of op het secretariaat van onze geloofsgemeenschap, 

Tereken 5a, 03 776 11 07. 

Met vele groeten, de werkgroep 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK: 

 

Naam: ………………………………………………………. 

 

schrijft in met  ....  personen  

en betaalt hierbij :  €......... . 

 

Moet afgehaald worden : JA      (*) 

    NEEN   (*) 

(*)  Schrappen wat niet past 

Lied 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

God, tot U bidden we: 
 

Als we iemand uitsluiten   

plant dan vriendschap in ons hart. 

Als we liever aan onszelf denken  

plant dan verbondenheid in ons hart. 

Als we het willen opgeven   

plant dan geduld in ons hart. 
 

Lied 

Luister Heer, verhoor ons bidden,  
plant uw vreugde in ons hart 
 

Als we verdrietig zijn    

plant dan troost in ons hart. 

Als we elkaar met woorden pijn doen   

plant dan woorden van vrede in ons hart. 

Als we geen respect hebben 

plant dan eerbied in ons hart. 

26e zondag door het jaar-C  

29 september 2019 

   
 
 
 
 

    



 

Als het leven moeilijk is 

plant dan geluk in ons hart. 

Als we onverschillig zijn 

plant dan tederheid in ons hart. 

Als we geen oog hebben voor wat ons gegeven is 

plant dan dankbaarheid in ons hart. 

 

Lied 

Luister Heer, verhoor ons bidden,  
plant uw vreugde in ons hart. 
 
Gloria 

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis 

zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen. 

Eren wij Hem in de naaste 

door elkaar lief te hebben 

zoals Hij van ons houdt. 

Eren wij God  

door op te komen voor wie snakt  

naar een vreedzaam en menswaardig bestaan. 

 

Eren wij God, 

niet alleen in de hoge, 

maar vooral hier op aarde. 

Loven wij God  

door te zorgen voor een hemel op aarde  

voor allen die Hij liefheeft. 

Dan zullen wij samen kunnen zingen: 

Heilig de Heer, 

God en Schepper van deze wereld, 

en zalig alle mensen  

in wie Hij werkelijk leeft, 

in wie Hij welbehagen schept. Amen. 

 

Gebed 

Goede God, open onze ogen  

voor de kloof die ontstaan is  

tussen rijk en arm, 

tussen overvloed en tekort. 

Laat ons met uw kracht en uw wijsheid 

de weg inslaan van zorg en recht  

voor iedere mens. 

Dit vragen wij U, door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
In beide lezingen horen we harde taal:  

Amos waarschuwt om er niet zomaar op los te leven.  

Ook Jezus vraagt ons om de woorden van de profeten 

en de Schrift in praktijk om te zetten. 

Lied 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

ORGELFESTIVAL 2019 SINT-NIKLAAS 
Aanstaande vrijdagavond 4 oktober vindt  

hier in de kerk om 20u het slotconcert plaats  

van het orgelfestival 2019!  

Het wereldbekende “Blindman Saxofoonkwintet” 
was 2 jaar geleden al bij ons te gast. Dit jaar 

brengen ze, samen met organist Ben Van Nespen, 

“Watermusic” & “Music for the Royal Fireworks”  
van Händel. 

De combinatie van saxofoon en orgel zorgt voor 

een schitterende en dynamische vermenging.  

Orgel en saxofoonkwintet zijn goed aan elkaar 

gewaagd, zowel in de luidste als in de meest zachte 

passages. Dit belooft alweer een schitterend 

spektakel te worden!!!  

Tickets: via het Cultureel Centrum. 

Noteer alvast: 

Donderdag 07 november 2019:  

Tereken Overleg-t over de liturgie  

in onze geloofsgemeenschap  

en in de parochie van Sint-Niklaas. Ook voor ons 

kunnen bepaalde beslissingen gevolgen hebben 

voor het vieren in onze kerk! Meer info volgt nog, 

maar hou de datum al vrij. 



Gebed om vrede 

Heer, Jezus Christus, Gij schenkt ons een hart 

dat vol is van uw allesgevende liefde. 

Dat wij dan ook delen van wat we hebben  

en een teken van vrede zijn voor iedereen. 
 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En wensen wij die vrede ook van harte elkaar toe. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

 

Om in stilte te lezen 

Slotgebed 

God, 

Gij die het geluk wilt voor alle mensen, 

Gij geeft ons de moed en de vastberadenheid 

om te blijven zoeken naar een antwoord  

op de grote sociale vragen van onze tijd. 

Dat wij elkaar vinden in het onverwoestbaar  

geloof dat het mogelijk is: 

rijkdom gedeeld en kloven overbrugd. Amen. 
 

Een glas melk C. Leterme 

Faisel Ahmed was een arme jongen.  

Elke dag verkocht hij spulletjes langs de deuren  

om zijn schoolgeld te kunnen betalen.  

Op een dag had hij maar 10 cent in zijn zak.  

Hij had zo’n grote honger dat hij besloot om bij de 

volgende deur eten te vragen. Maar toen hij 

aanbelde, vroeg hij gewoon een glas water.  

De vrouw die opendeed vond dat hij er zo hongerig 

uitzag, dat ze hem een groot glas melk gaf.  

Toen hij het uitgedronken had vroeg hij:  

‘Hoeveel ben ik u schuldig?’  

De vrouw zei: ‘Helemaal niks, ik heb dat graag  

voor jou gedaan.’ De jongen bedankte haar.  

Toen hij het huis verliet, voelde hij zich veel sterker. 

Jaren later werd de vrouw ziek. De dokters stuurden 

haar naar een gespecialiseerd ziekenhuis.  

Dokter Faisel Ahmed werd opgeroepen.  

Toen hij hoorde uit welk dorp de vrouw kwam,  

ging hij naar haar kamer en herkende haar meteen. 

Hij gaf haar een speciale behandeling en deed alles 

om haar leven te redden.  

Na een lange zware strijd werd de vrouw beter.  

Dokter Ahmed vroeg aan het ziekenhuis of hij onder 

de rekening iets mocht 

schrijven. Toen de vrouw de 

rekening kreeg, ze was er 

zeker van dat ze heel veel 

zou moeten betalen, las ze 

onder de rekening de 

woorden: "Rekening volledig 

betaald met een glas melk."  

Ondertekend,  

dr. Faisel Ahmed.’ 

Eerste lezing Amos 6, 1a. 4-7  

 

Orgel 

 

Evangelie  Lucas 16. 19-31  

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Wij bidden U, God,  

dat wij vertrouwen in de mensen  

met wie wij dagelijks omgaan, 

met wie wij het leven delen of samen werken; 

dat wij vertrouwen in mensen  

die andere wegen gaan dan de onze, 

vertrouwen in de kerk waarin we staan 

en in de samenleving die wij met elkaar maken. 

Heer aanhoor ons… 
 

Wij bidden u om vertrouwen in onze weg: 

dat wij verder durven gaan  

op wat zich amper laat zien, 

dat hoop sterker mag zijn dan ontmoediging 

en dat het zichtbaar is 

dat Gij ons oproept tot het goede. 

Heer aanhoor ons… 
 

Wij bidden u om vertrouwen  

in onze samenleving; 

om verbondenheid over alle grenzen heen 

en om wijsheid voor wie macht dragen. 

Heer aanhoor ons… 
 
Wij bidden u, God, voor wie geen vertrouwen 

meer hebben in het leven; 

de mensen die het moeilijk hebben, 

de mensen die ziek zijn, 

de mensen die geen licht of toekomst meer zien, 

de mensen die afscheid moesten nemen  

van een geliefde medemens.. 

Gij leidt hen en ons op al onze wegen, 

Gij laat ons niet los en blijft ons trouw 

in alles wat we zijn en ons overkomt. 

Heer aanhoor ons… 
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat het leven mij geschonken is 

door God, onze Vader, Bron van liefde. 

Ik geloof dat ik geroepen ben 

om mee te werken aan een toekomst 

die voor elke mens menswaardig is. 
 

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 

die niet geleefd heeft voor zichzelf, 

die wij kennen als  

Zoon van mensen en Zoon van God, 

die een ereplaats gaf aan mensen 

die over het hoofd werden gezien. 



Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 

en ons telkens weer aanspoort 

om naar elkaar om te zien 

en mensen te worden met en voor elkaar. 

 

Ik geloof dat ons leven niet eindigt in het niets, 

maar dat wij zullen leven 

bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. 

Amen. 
 

Offerande 
De tafel wordt gedekt, terwijl ook u kan delen... 

 

Gebed over de gaven 

Heer God, Gij geeft recht aan de verdrukten, 

brood en drank aan wie hongerig en dorstig zijn. 

Aanvaard onze gaven van brood en wijn. 

Gij zegent ons en deze gaven, 

opdat wij mensen worden die begaan zijn  

met het lot van anderen, 

en tot breken en delen bereid zijn.  

Dit vragen wij U door Jezus Christus, 

die ons dit heeft voorgedaan. Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 

Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen delen 

om anderen een menswaardig  

bestaan te verzekeren, 

voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 
 

Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen luisteren  

naar het leed van anderen, 

voor mensen die kunnen troosten. 
 

Wij danken U, God,  

voor mensen die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen in de grootheid van anderen. 
 

Wij danken U, God, 

voor mensen die hongeren  

naar gerechtigheid, 

die lijden omwille van het onrecht 

dat anderen wordt aangedaan. 
 

Wij danken U, God, 

voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het leven, 

die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 
 

Wij danken U, God, 

voor mensen die zuiver zijn  

in hun bedoelingen, 

die oprecht zijn in hun woorden, 

die trouw blijven aan hun vrienden. 

 

Wij danken U, God, voor mensen die zich spiegelen 

aan de levenswijze van Jezus. 

Met hen getuigen en zingen wij U, God: 
 

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. 
 

Geen andere zekerheid is ons gegeven, God, 

dan op weg te zijn naar U. 
 

Toen Jezus die laatste avond  

met zijn vrienden aan tafel zat 

gaf Hij hun een bijzonder teken (…). 
 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 

Wij bidden U, Heer God, 

dat wij op weg gaan in de geest van Jezus, 

en nieuwe wegen van goedheid banen, 

en onderlinge vrede; 

dat wij het leven leefbaar maken. 
 

Onze Vader 


