
 
 

(M)eat with Jokri 2019: 23 november 2019  

van 17.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal  

de Leeuwerck, Gasthuisstraat 72A, Temse. 
 

Jokri Waasland, jonge christenen dus, samenbrengen 

voor een heerlijke maaltijd, een bezinning en een 

supertoffe activiteit. En vooral tijd maken om elkaar 

écht te ontmoeten. Klinkt fantastisch, niet?  

Ben je nieuwsgierig maar te jong, te oud of te 

onzeker? Dan is ons eetfestijn zeker iets voor jou!  

We warmen op met een gezellige maaltijd, mengen 

dan bezinning en plezier in een knotsgekke activiteit 

en praten dan nog na bij een dessertje.  

Geen limiet op de leeftijd, geen limiet op het 

eten en al zeker geen limiet op de sfeer!  

Zin om eens te proeven van de sfeer bij Jokri 
Waasland? Schrijf je dan vlug in voor ons groots 
eetfestijn! Voor jong en minder jong!  
Via de website: www.kerknet.be/organisatie/jokri-
waasland of de Jokrifoon 0486 88 38 02.  
 

Volwassene: € 12 euro, inclusief eten à volonté,  

Jokri-activiteit en dessertenbuffet 

Kind (-12 jaar): € 9, inclusief eten à volonté,  

Jokri-activiteit en dessertenbuffet. 

Parochieberaad: 

woensdag 20 november om 20u 

in de Heilige Familiekerk 
 

Het belooft een boeiende en belangrijke 

vergadering te worden. Want tijdens haar eerste 

werkjaar dacht de parochieploeg na over de 

toekomst van de weekendliturgie. 

In welke kerken zullen we in de (nabije) toekomst 

als gemeenschap in het weekend samenkomen om 

te bidden? Zal dat steeds gebeuren mét 

eucharistie, of zijn ook gebedsvieringen mogelijk? 

Welke liturgische accenten willen we leggen?  

Hoe zit het met de kwaliteit van onze vieringen? 

 

Deze vragen leidden tot een concreet 

toekomstvoorstel. Na de verwerking van de 

feedback van de lokale pastorale werkgroepen,  

gaat de parochieploeg hierover graag  

met u in overleg. 

 

Uiteraard rekenen we daarvoor op uw 

aanwezigheid.  Hopelijk tot dan! 

 

De parochieploeg van Sint-Niklaas: 

Agnes Bogaerts, Christof Bouweraerts,  

Guido Messagie, Jan Roelandt, Koen Bonne,  

Lieve Van Driessen, Marie-Louise Sack,  

Thomas Heynderickx, Raf Vermeulen,  

Robbrecht De Latte. 

 

 

Lied 

 

Welkom 
In verbondenheid zijn wij hier samen  

met elkaar en met God als Schepper,  

met Jezus die tussen mensen leefde  

en met de Geest die mensen bezielt.  

In de naam van … 

 

Stiltemoment 

 

 

 

 

32e zondag door het jaar C 

10 november 2019 

 
 
 
 

    

Leven na de dood 



Gebed om nabijheid 

Voor al het mooie dat wij samen delen, 

de vreugde, de lach, 

voor die bergen van geluk, zeggen wij dank. 

 

Voor wat wij verkeerd doen, 

voor woorden die kwetsend zijn, 

voor wat ongezegd blijft,  

vragen wij om vergeving 

Christus ontferm U over ons… 

 

Voor de troost in mindere dagen,  

voor de knuffel bij een tegenslag,  

zeggen wij dank. 

 

Voor die keren dat wij elkaar verdrietig maken 

en wij in tranen achterblijven,  

vragen wij om vergeving. 

Heer ontferm U over ons… 

 

Heer, God, 

wij danken U voor uw vergeving,  

voor uw ontferming en nabijheid, 

alle dagen van ons leven, hier en nu  

en over tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Gloria 

Gebed 

God, Vader van alle mensen, 

wij zijn begrensd en sterfelijk 

en daarom gaat uw belofte van eeuwig leven 

ons menselijk begrip te boven. 

Wij bidden U: 

richt ons dagelijks leven  

op wat blijvend is voor U, 

op wat eeuwigheidswaarde heeft. 

Dat vragen we U voor vandaag  

en voor alle dagen van ons leven. Amen.  

 

Lied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 
Welkom,  

aanstaande  
woensdag  

in de parochiezaal  
van Belsele! 

 
Om 20u00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de evangelielezing van de dag  
neemt Isabelle Desmidt ons mee in enkele 
overwegingen over omgaan met de dood.  
Ze laat zich als gelovige bevragen door de 
woorden van het evangelie en deelt met ons hoe 
de woorden tot haar spreken vanuit de 
ontmoetingen die ze heeft met mensen op haar 
weg, in het bijzonder vanuit de ontmoetingen als 
medewerker voor de vzw Amfora, als creatieveling 
bij Woordidee en als godsdienstleerkracht.  



Inleiding op de communie 

Naar wie zouden wij anders gaan, Heer, 

Gij schenkt ons toch woorden  

van eeuwig leven. 

 

Communie 

 

 

 

Slotgebed  

Kwetsbaar onderweg in de tijd 

worden wij, door Jezus, onze Herder,  

bemoedigd door woorden van hoop en leven. 

Dank, Heer,  

voor het zenden van uw Boodschapper  

die ons de weg wijst die, voorbij de tijd,  

leidt naar voltooiing bij U. 

Houd ons gaande, God,  

op die weg naar eeuwig leven. Amen.  

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 
Maak van het leven na de dood 

geen kopie    

van het leven vóór de dood. 

  

Want het leven na de dood 

heeft niets van doen 

met de dagelijkse zorgen 

die ons op deze aarde gegeven zijn: 

het zorgen voor een nageslacht, 

het in stand houden  

van je naam en je bezit, 

noch met huwen 

of ten huwelijk gegeven worden. 

  

Het leven na de dood 

heeft alleen te maken  

met Hem die liefde is, 

die sterker is dan alle dood, 

en die leven doet. 

  

Maak van het leven na de dood 

geen kopie van je leven hier 

met alleen alles veel beter 

en mooier. 

  

Maar laat je leven hier op aarde 

een kopie zijn van het leven  

dat ons te wachten staat, 

waar alles spreekt van de liefde  

van “Ik zal er zijn voor u”. 

Laat je eeuwig leven 

hier beginnen. 

Inleiding op de lezingen 
Het tweede boek Makkabeeën beschrijft de heldhaftige 

strijd van Judas, de Makkabeeër, en zijn broers  

tegen de wrede Griekse koning. Deze koning dwingt de 

joden om te verzaken aan hun eigen godsdienst.  

Om zijn volksgenoten te steunen, schrijft de auteur 

enkele sterke verhalen over mensen die standhouden 

ondanks de vreselijkste folteringen.  

Dit verhaal gaat over een moeder en haar zeven zonen. 

Ze geloven dat er na hun dood een nieuw leven komt 

bij God. 
 
In het evangelie klinkt de boodschap: 

"De Heer is geen God van doden maar van levenden, 

want voor Hem leven ze allemaal." 

 

Eerste lezing 2 Makkabeeën 7, 1-2.9-14 

 

Orgel 

 

Evangelie  Lucas 20, 27-38 

 

Homilie 

 

Voorbeden 
Bidden wij voor mensen  

die zoeken naar diepte in hun leven: 

mogen zij inspirerende medemensen ontmoeten  

die in doen en laten getuigen  

dat onze God een God van levenden is. 

 = van uw barmhartigheid en uw trouw 

 zal ik in eeuwigheid zingen 

 

Bidden we voor deze geloofsgemeenschap: 

mag onze betrokkenheid en inzet voor Gods zaak 

verder uitgroeien tot een levendige cel  

in de wereld, 

dat wij blijven getuigen dat onze God  

een God van levenden is. 

Misericordias … 
 
 

 

 



Bidden wij dat het enthousiasme  

van alle vrijwilligers voor de 11.11.11-actie  

onze verantwoordelijkheid voor  

een betere wereld mag prikkelen.  

Misericordias … 
 

Morgen herdenken wij opnieuw  

het einde van de Eerste Wereldoorlog. 

Bidden wij om een groeiend besef  

dat we samen  

één grote mensenfamilie vormen,  

allen kinderen van onze God  

die de God van alle leven is. 

Misericordias … 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God,  

die vrede in de wereld wil, 

die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die ons bevrijdt van angst en vooroordelen, 

en die ons doet hopen, de dood voorbij. 

 

Ik geloof in de Geest, 

die gerechtigheid schept, 

die ons verantwoordelijk maakt om 

een wereld uit te bouwen  

die bewoonbaar is voor allen. 

 

Ik geloof in een gemeenschap 

die deze taak op zich neemt. 

 

Ik geloof in een God die belooft 

dat Hij ons leven voltooit 

in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

God en Vader,  

in dit brood en deze beker vragen wij U  

om ons te zegenen met de Geest van Hem  

die ons over de dood naar het leven voert:  

Jezus, onze Broeder. Amen  

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

Wij danken U, barmhartige God, 

omdat Gij een God van mensen zijt, 

dat Gij onze God genoemd wil worden, 

Gij kent ons bij onze namen, 

en houdt de wereld in uw handen. 

 

Want daarom hebt Gij ons geschapen  

en geroepen in dit leven: 

dat wij met U verbonden zijn,  

wij, uw mensenvolk op aarde. 

Gezegend zijt Gij,  

Schepper van al wat bestaat; 

Gij die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen 

en om de lucht die wij ademen. 

 

Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat Gij gedaan hebt  

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Daarom zingen wij U toe: 
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. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U ontmoeten 

waar mensen van elkaar houden, 

genade zijn voor elkaar  

en uw schepping eerbiedigen. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar Gij geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 

in een reisgezel, in een zieke, 

in Jezus, de Dienaar van de wereld (…). 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, 
en belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Om dit te herdenken  

blijven wij het Brood breken voor elkaar, 

zoals zovelen reeds voor ons deden. 

 

Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 

ook voor hen die van ons zijn heengegaan (…). 

Gij laat uw mensen nooit verloren gaan, 

Gij bewaart hen in uw liefde, 

Gij schrijft hun namen in de palm van uw hand. 

 

Zend uw Geest uit over uw Kerk. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem, zijn wij uw mensen, 

zijt Gij onze Vader, 

nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 

 

 


