
Bedevaart Banneux 

Ook dit jaar gaan we vanuit het bisdom Gent  

op bedevaart naar Banneux.  

Wil je niet te ver weg, enkele dagen samen bij Maria 

zijn, kom dan mee van 9 tot en met 13 juli 2018.  

We hopen weer met ruim 250 personen te zijn, 

bedevaarders en medewerkers die goed voor je 

zorgen. We verblijven samen in de hospitaliteit in 

tweepersoonskamers en met vol pension.  

Je reist met bussen met lift gedurende  

ongeveer 2 uren en je betaalt 200 euro.  

Info krijg je bij dr. J. van Tichelen, Vijfstraten 132 

Sint-Niklaas of via 03 776 78 33. 

Inschrijven kan tot 30 mei 2018. 

Er zijn in de wereld van vandaag wel wat conflicten.  

Veel van deze conflicten zijn brandhaarden waarbij  

verschillende levensbeschouwelijke/religieuze groepen 

betrokken zijn. Deze oorlogen worden soms ook zo 

voorgesteld door participanten, slachtoffers en/of  

door alle vormen van media. Dit is zeker het geval  

in de regio van het Midden-Oosten. 

Hoe kunnen we deze moeilijke situatie  

van (burger)oorlogen beter begrijpen? 

Hoe kunnen we er beter over spreken en personen  

die hier wonen niet kwetsen? 

Wat is de impact van die regio op ons samenleven? 

Kunnen wij zelf zaken ondernemen om conflicten  

mee af te bouwen en vrede te zoeken? 

We zoeken samen met Joan Vrints,  

medewerker van Orbit met vele contacten in 

het Midden Oosten, naar antwoorden. 

Welkom op donderdag 17 mei om 20u! 

Viering Kruisdagen 
Dank om zijn zorg voor al wat leeft. 
 
 

 
 
 

6de zondag van Pasen 

Kruisdagen ??? 
De oudere generatie is er nog mee opgegroeid.  

Vandaag bidden en danken we om het leven  

en de vruchten van de aarde.  

Het ritme van de natuur en het jaarlijks  

weerkeren van de lente is immers ook voor stedelingen  

een bijzonder gebeuren.  

 

Lied 

Kijk naar de stroom die zich een weg baant 
door het land, door akkers dorpen heen. 
Zijn bron is ergens ver ontsprongen. 
Het gaat zijn weg en niemand weet waarheen. 
Zo vloeit er ook een stroom vol leven  
in elke mens, in jou en mij. 
Een droom die speelt, je doet bewegen, 
Je weerbaar maakt oneindig echt en vrij.  
 

Refrein 
‘t Is de kracht die je doet leven 
‘t Is de kracht die je diep voelt, 
‘t IS de wil die je doet groeien 
zodat je sterk staat en niet ondergaat . 
Ook in jou leeft zo’n kracht, 
ook in jou leeft zo’n kracht. 
 

Zoals die stroom steeds weer zijn weg herneemt 
voel je elke dag een beetje meer 
wie je wel bent, wat ‘t leven met je voorheeft 
je leert vertrouwen, hopend altijd weer. 
Zo deinen wij, zacht ingenomen  
in de kringvan iemands adem mee. 
Je deelt zo stil elkanders pijn en dromen, 
met zo een liefde eind’loos als de zee. 
 

Refrein 
't Is de kracht die je zo lief maakt, 
heel teder broos en echt. 
't Is de kracht van iemand houden 
zodat je sterk staat en niet ondergaat. 
Ook in jou leeft zo’n kracht, 
ook in jou leeft zo’n kracht. 

 

't Is de kracht die je echt mens maakt, 
zoals God het heeft bedoelt. 
Als je leeft zoals Hij voordeed, 
weet dat je sterk staat, je zo nooit ondergaat. 
Ook in jou herleeft zijn kracht, 
ook in jou herleeft zijn kracht. 



Welkom door de Landelijke Gilde 

Na elke nacht daagt er een morgen, 

na de herfst en de winter bloeit weer de lente. 

Midden in de drukte van het dagdagelijkse leven 

zoeken mensen naar rustpunten 

naar kansen om op adem te komen, 

naar wegen om zingeving te vinden. 

In de stilte van deze ochtend 

richten wij ons tot U, God. 

Wij zijn hier om U te bidden  

en te loven en te danken om uw schepping 

om ons “mens-zijn” op deze aarde. 

 

Welkom door de voorganger 

Ook welkom aan Cindy Onuka en haar familie! 
 

Tussen zaaien en oogsten ligt een periode  

van wachten, een tijd waarop je geen greep hebt  

en je vertrouwen stelt in de groeikracht van het zaad.  

Maar ook  hopen we telkens weer dat wie  

verloren loopt, gevonden wordt 

en vertrouwen wij op die Goede Herder 

voor wie iedereen belangrijk is. 

Laten we hier samen in zijn naam … 

 

Bidden om Gods nabijheid  

Zonder goede grond geen vruchten, 

zonder wortels geen stevigheid,  

zonder water geen leven. 

Wees Gij vaste grond in van ons bestaan 

Wees Gij vruchtbare aarde, kracht van leven 

Wees Gij wassend water, vrede van ons hart. 

 

God, telkens weer gaat Gij op zoek 

naar hen die de weg kwijt zijn, 

die verloren lopen, niet meer meetellen. 

Gij blijft ons allen nabij, wie wij ook zijn. 

 

Wees hier bij ons, God, bron van alle licht. 

Wees de warmte die uitstraalt  

naar elke mens hier en overal  

waar mensen nood hebben 

om meer mens te kunnen worden. Amen. 

 

Slotgebed  

God, wij zijn U dankbaar  

dat elke mens voor U belangrijk is, 

net zoals elke graankorrel een rijke belofte is. 

De graankorrel is als het gebed van een mens. 

Hij kent de donkerte van de aarde, 

voelt de warmte van de zon 

en drinkt de zaligheid van de regen, 

Hij voelt zich soms verloren 

maar gelooft erin tot volle ontplooiing  

te mogen komen. 

Wij danken U voor de zorg en de groeikracht 

die Gij ons geeft. Amen. 

 

Een bezinning van de voorzitter van de LG 

 

Lied  Ave Maria 
Bij het begin van deze meimaand,  

zingen we graag tot Maria. 

  

Mededelingen 

 
Zending en zegen 

 

 

 

VOLGENDE ZONDAG: MOEDERDAG 

Bloemenverkoop tvv de busuitstap voor de 

mensen van Welzijnsschakel Tereken. 

Maandag 21 mei: 11u00!!  
Herdenking aan de kapel  
Onze Lieve Vrouw van den IJzer  
op  Heimolen. 
 
Bij het uitbreken van de 
Groote Oorlog zwoeren  
17 jongens van de wijk 
Heimolen een plechtige 
belofte. Na hun veilig 
wederkeren zouden ze 
thuis een kapel bouwen 
voor Maria.  
Dankbaar voor hun terugkeer, honderd jaar na de 
Eerste Wereldoorlog, herdenken we hun belofte op 
Pinkstermaandag. Graag nodigen we  
u uit op maandag 21 mei, om 11.00u aan de 
kapel te Heimolenhoek (Heimolenhoek 4). 
 
11.00u Gebedsviering, opgeluisterd door het koor 
Fiori Musicali o.l.v. Roland Matthews 
12.00u In memoriam voor Joe English en de 
Vlaamse frontsoldaten, namens VOS 
12.20u Bloemenhulde door vaderlandslievende- en 
vredesverenigingen 
12.40u Feestelijke receptie 
14.00u Vertrek van de fietstocht georganiseerd  
door de Gebroeders Van Raemdonckkring. 



God, Gij geeft ons de tijd om te groeien  

zoals een boom groeit: 

nauwelijks zichtbaar, stil en gedurig, 

en zich toevertrouwt aan de tijd. 
 

God, Gij geeft ons de tijd om te rijpen  

zoals een vrucht rijpt: 

lang en geduldig in weer en wind 

en zich geeft als haar uur gekomen is. 
 

God, Gij geef ons de tijd om te zingen 

zoals de vogel zingt, 

ook als niemand luistert en meezingt. 
  

God, Gij geeft ons de tijd om te worden 

wie wij mogen zijn:  

mens onder de mensen, aan allen gelijk  

en toch onvergetelijk déze mens. 

Zoals Jezus mens was onder mensen. 
 

Met zijn woorden willen wij dan ook bidden: 
 

Onze Vader 

 

Bidden om vrede 

We eten van hetzelfde brood, 

we wonen op dezelfde aarde 

we kijken naar dezelfde lucht, 

we drinken van hetzelfde water. 

Daarom bidden we: 

Geest van God, doe ons verlangen  

naar vrede, naar goedheid, geduld  

en medemenselijkheid . 

Als mensen broers en zussen zijn, 

laat dan de wereld vol van vrede zijn. 
 

De vrede van de Heer zij altijd met u.  

En met uw geest. 

 

Inleiding op de communie 

  

Communie   
 

Om in stilte te lezen 

De parabel van de koe en het varken  

Het varken beklaagde zich bij de koe   

over het feit dat de mensen graag spreken  

over de koe en over haar weldaden,  

haar zachtheid en haar lieve ogen. 

Het varken gaf toe dat de koe melk gaf,  

maar wees er toch op dat het varken 

heel wat meer schonk: spek, hesp, borstels, 

lekkere worsten en nog zoveel meer.  

Wat kon nu toch de reden zijn  

van die minachting,  

vroeg het varken zich af. 
 

De koe dacht na en zei:  

"Misschien komt het wel,  

omdat ik geef, terwijl ik leef". 

Gebed  

Heer onze God,  

keer op keer zaait Gij Uw woord 

en geeft Gij het de dauw van uw genade,  

zodat het kan gedijen. 

Maak ons hart tot een gunstige bodem, 

open en ontvankelijk voor elk woord  

dat van U komt. 

Wij vragen het U door Jezus Christus,  

Uw zoon en onze Heer, Amen. 

 

Inleiding op de lezingen  
De woorden van de Heer keren niet vruchteloos  

terug. Net zoals we mogen horen dat het ene schaap 

even belangrijk is als de 99 andere. 

 

Eerste lezing Jesaja 55, 10-11 

 

Lied 

Evangelie  Lucas, 3-6 

 

Voorbeden  

Eén zandkorrel maakt de bodem niet,  

zandkorrels kunnen niet zonder elkaar.  

God, mogen de vele zandkorrels samen  

een vruchtbare en voedzame bodem maken 

waar de graankorrels  

warmte en kracht vinden om te kiemen. 

 

 

 



 Daar waar liefde woont en goedheid,  

 daar waar liefde woont, daar is God 
 

Eén regendruppel maakt geen regenbui, 

regendruppels kunnen niet zonder elkaar. 

Net zoals één zonnestraal  

ook niet de lente maakt. 

God, mogen de vele regendruppels  

en zonnestralen samen 

malse regen en nodige warmte geven  

zodat de planten welig mogen tieren  

en sterken in weer en wind. 

Ubi caritas… 
 

Eén mens maakt de wereld niet, 

mensen kunnen niet zonder elkaar. 

God, mogen wij mensen,  

zoals de vele zandkorrels, 

de vele regendruppels en vele zonnestralen, 

samen gemeenschap vormen.  

Het maakt een wereld van verschil. 
 

Zo bidden we ook voor Cindy en haar familie 

dat zij de warmte en het geloof  

van deze gemeenschap blijven ervaren. 

En zijn wij blijvend verbonden  

met allen die gestorven zijn. 

Vandaag in het bijzonder  

voor de leden van LG en KVLV waarvan we  

het voorbije jaar afscheid hebben genomen.  

We noemen ... 

Ubi caritas… 
 

Geloofsbelijdenis 
Cindy en familie komen mee vooraan 
 

Ik geloof dat ieder mens meetelt in Gods ogen. 

Ik geloof in mijn eigen kracht.  

Ik geloof dat alles zijn betekenis heeft  

in het geheel van mijn leven  

en dat ik naar mensen toe kan gaan  

en van hen houden.  

Ik geloof dat leven is: 

in het spoor gaan van Jezus. 

Ik geloof in Gods Geest,  

die waait waar Hij wil  

waar goedheid en liefde groeit. 

Ik geloof dat God  

de diepste grond is van mijn bestaan.  

We zijn in Gods handen en dat is goed.  

 

Offerande  

Gebed over de gaven 

God, onze Vader, veel graankorrels  

worden verspreid over de akkers, 

ze verzamelen aarde, zon en regen. 

Door het werk van vele mensenhanden  

zijn ze nu bijeengebracht in dit brood.  

Zo willen ook wij brood zijn voor elkaar. 

Het geeft ons en doet ons groeien en leven, 

het brengt tevredenheid en vreugde. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

God, U gaf deze aarde ons zo maar als cadeau: 

de dieren, de bomen en de bergen 

de zee, de zon en zoveel meer. 

Gij geeft een tijd van zaaien en van oogsten. 

 

God, wanneer zoals nu  

de dagen lengen  

en de nachten korten, 

het licht  

het haalt van de duisternis, 

de bomen en de struiken  

weer volop in blad staan 

en wij weer uitzien  

naar de oogst 

dan is het alsof wij niet anders kunnen  

dan U te danken. 

 

Wij danken U 

voor mensen die kunnen delen, 

voor mensen die kunnen luisteren  

naar het leed van anderen, 

die rust en stilte brengen 

en oog hebben voor kleinigheden, 

voor mensen die mild zijn in hun oordeel 

en eerbied hebben voor het leven. 

Daarom loven en prijzen wij U met deze woorden: 
 

Heilig heilig, heilig ... 
 

Bevestig in ons al wat goed is,  

geef ons nieuwe ogen om te zien  

geef ons open handen om te schenken  

en een hart om lief te hebben 

Geef ons de kracht om te geloven  

in een betere wereld voor iedereen 
 

Daarom zijn we rond Jezus verzameld,  

om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan.  

instellingswoorden (…). 

Verkondigen wij de kern van ons geloof. 


