
Deze vakantie onder meer: 

Wandeling: vrijdagnamiddag 22 juli - 13u30.  

Verzamelen aan de dekenij of elders.  

Verwittig vooraf daarom aan Lieve  

dat je mee gaat. 

De wandeling is ongeveer 5 km.  

Daarna wordt de dorst gelest! 

Kom je graag iets drinken zonder te wandelen? 

Houd ons op de hoogte,  

dan geven wij de locatie door. 

 

Terrasjesavond: woensdag 24 augustus - 19u30.  

In de dekenij, bij voorkeur in de tuin,  

bij minder weer kunnen we binnen terecht. 

 

Bedevaart Boskapel Puivelde:  

woensdag 31 augustus - 19u00.  

Meer info volgt later. 

TEREKENFEESTEN 2022: 

Mogen we op je steun rekenen? 

Kom genieten van de lekkernijen  

en de gezelligheid  

en / of steek een helpende hand toe. 

 

De folders vind je begin augustus in je bus  

of in de kerk en natuurlijk ook op de website: 

www.sintjozeftereken.be 

 

Hierbij nog eens de data:  

zondag 21 augustus: eetmaal ’s middags 

woensdag 24 augutus: ontspanningmiddag 

vrijdag 26 augustus: kaarting 

zaterdag 27 augustus: eetmaal en  

muzikale afsluiter ’s avonds. 

  

Voor je helpende hand, graag een seintje: 

Lieve: 0479 50 77 04  

lieve.vandriessen@telenet.be 

Miepol: 0495 71 34 05  

miepol@telenet.be 

Koen: 0486 06 88 13  

koenbonne@telenet.be 

Lied  

Ondertussen brengen we de kaarsjes van de  

dopelingen van juni in ons midden. 

 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 

Welkom 

 

Bidden om nabijheid 

God, Gij die uw vrienden uitzendt  

zonder reistas, beurs of schoeisel, 

vergeef ons wanneer wij vasthouden  

aan macht, geld en goed. 

 

Gij vraagt ons uw vredebrengers te zijn. 

Maar vrede is veel meer dan geen ruzie maken. 

Vergeef ons, als we niet openstaan voor  

andermans mening en daardoor verzoening  

in de weg staan. 

 

 

14e  zondag c- jaar  

3 juli 2022 
Woord-en communiedienst 

Sporen van vrede  

op je weg 

mailto:lieve.vandriessen@telenet.be


Gij roept ons op om door onze aandacht en vriend-

schap te getuigen van uw liefde voor elke mens.  

Vergeef ons als we aarzelen of te weinig tijd  

maken om uw vreugdevolle Boodschap  

uit te stralen naar anderen toe. 

 

Daarom bidden wij u, God,  

laat ons met een nieuwe lei beginnen. 

Inspireer ons om als vernieuwde mensen  

uw Rijk van vrede verder uit te bouwen. 

Amen. 

Loflied 

Gebed 

Barmhartige God, wees met ons 

op onze reis door het leven. 

Leer ons voluit te leven hier en nu. 

Help ons open te staan voor het onverwachte. 

Open onze ogen en harten voor datgene 

waar het werkelijk om gaat in ons leven, 

en geef ons de moed om alle onnodige ballast 

van onze schouders af te gooien. 

Dan zullen we meer en meer mensen-van-U  

worden, Jezus achterna. Amen. 

Inleiding op de lezingen 

We luisteren eerst naar een tekst van Manu Verhulst 

over ‘Mensen van de weg’ die wat hemel op aarde bren-

gen. Is dat ook niet de opdracht die de leerlingen van 

Jezus meekrijgen in het evangelie? 

Mensen van de weg Manu Vehulst 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen 

of mijn fiets zal gebruiken, 

of ik de andere kant van de wereld 

of de andere kant van mijn dorp zal zien, 

of ik de kracht van mijn lichaam 

zal meten met de golven, 

of stil van de zetel naar het bed zal gaan… 

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

God, en dan is het feest al begonnen. 

Slotlied 

Wanneer je gaat in vredesnaam 
op weg door stad en land, 
dan mag je blij zijn, 
want jouw naam  
staat woordelijk in Gods hand. 

Mededelingen 

 

Zegen en zending 

 



Gebed voor een vakantiehart Manu  Verhulst 
 

God, geef mij een hart 

dat vakantie kan nemen, 

dat zich even kan losmaken uit het gareel  

van de zorg en verantwoordelijkheid. 

Geef mij een hart, God, dat, los en vrij,  

de aarde kan proeven en ruiken, en  

de lucht en het water en de mensen erbij. 

Geef mij een hart, God 

dat, klein als een kind, de verrassing beleeft  

van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon, 

een hart dat zich laat drijven op de wolken 

en gaat rusten in een ondergaande zon.  

Geef mij een hart  

dat nog kan luisteren naar de vogels 

en kan glimlachen bij de verre geluiden 

van koeien als de morgen begint. 

Geef mij een hart 

dat nog op de uitkijk staat naar vreemde mensen 

en andere dingen 

en gelukkig is, om hun anders-zijn.  

Geef mij een hart 

dat nog kan spelen en alles kan vergeten 

bij een bal in het water  

of een kind in het zand. 

Geef mij een hart, God, 

een open hart en open handen 

om naar de mensen toe te gaan, 

te luisteren naar hun verhalen 

en te snoepen van hun vriendschap, 

als de avond valt.  

Geef mij een hart dat uitnodigt   

- als een rustbank in de lommer - 

iedere voorbijganger,  

iedere mens langs de baan. 

Geef mij een hart 

dat zich wil bekeren tot de eenvoud 

en het geluk om kleine dingen, 

een hart dat kan bewonderen 

zonder te bezitten, 

en kan bidden zonder woorden. 

Een hart dat doorheen de dingen 

kan schouwen 

naar Uw oneindigheid. 

God, geef mij een hart 

dat vakantie kan nemen 

zoals Jij, op die zevende dag, 

toen alles weer goed was,  

wat Jij had gemaakt. 

Orgel 

 

Een moment voor de kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie  Lucas 10, 1-9  

 

Homilie 

 

Kort stukje orgelmuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God, 

Schepper van de wereld en van ons, mensen. 

een grenzeloos goede God, 

die met ons wil meewerken en meeleven. 

Wij geloven in Jezus Christus, 

die gestalte gaf aan Gods Boodschap  

van solidariteit en goedheid 

en ons op weg zette  

naar een wereld zonder grenzen. 

Wij geloven dat Gods Geest 

ons hierbij begeleidt en bezielt. 

Wij geloven in een geloofsgemeenschap van 

mensen die samen Kerk vormen, 

naar Gods model en Jezus’ voorbeeld. 

Wij geloven in Gods liefde: 

dat wij ze zichtbaar kunnen maken, 

telkens wij grenzen openbreken  

en solidair zijn. 

Wij geloven dat we ons leven zinvol  

maken als wij Gods droom  

hier op aarde helpen realiseren. Amen. 
 

Voorbeden 

Laten wij bidden voor iedereen met vakantie: 

dat ze tijd nemen om rust en vrede te zoeken  

en te vinden in eigen hart, 

maar ook dat ze veel deugd mogen ondervinden 

in echte ontmoetingen ver weg of in de buurt.  

   = Geef ons vrede 



Voor mensen die deze vakantie werken  

in de toeristische sector, in de zorg of elders:  

dat zij geduldig blijven en dankbaarheid ervaren. 

Dona nobis pacem  

Voor hen voor wie geen vakantie mogelijk is  

door armoede, ziekte, honger of oorlog:  

dat er mensen zijn die het voor hen opnemen en 

hen met liefdevolle aandacht omringen. 

Voor hen die zich gezonden weten en hun vakantie 

in teken stellen van de ander zoals jeugdleiders, 

rode kruiswerkers, artsen zonder vakantie,  

ziekenbegeleiders, gastgezinnen…:  

want zij brengen Gods vrede in de praktijk. 

Dona nobis pacem 

Voor onze gemeenschap: dat wij een spoor van 

vrede mogen volgen én achterlaten; 

voor de kinderen die vorige maand werden  

gedoopt:…,   

dat ze omringd mogen worden met mensen  

die zijn als God op mensenmaat:  

eenvoudig lief, geduldig en zachtaardig. 

Voor de overledenen: … 

God, sluit hen voor eeuwig in uw liefdevol hart en  

stuur warme troosters naar hen die achterblijven.  

Dona nobis pacem  

Offerande 

 

Bidden bij brood van leven 

Vredelievende God, 

met mensen wilt U optrekken, 

met ons en met allen die uw aarde bevolken. 

U wenst ons allen vrede en alle goeds. 

U wenst het geluk van mensen, 

waar en hoe ook geboren. 

Wij danken U dat U uw wens 

in het bijzonder zichtbaar hebt gemaakt 

in Jezus, uw Zoon 

en in zoveel volgelingen. 

Vredelievende God, 

U hebt een opdracht in onze harten gelegd. 

U roept ons op niet alleen uit te zien naar vrede, 

maar ook alles in het werk te stellen 

om op onze weg door het leven 

zelf vredebrengers en vredemakers te zijn. 

Dat is voor ons niet iedere dag even  

eenvoudig. U weet dat, want U kent ons. 

We zoeken en tasten naar mogelijkheden 

en soms lukt het, maar soms ook niet. 

Toch delen wij weer dit Brood 

dat in een vorige eucharistie gezegend werd, 

ten teken dat wij niet alleen 

onze goede bedoelingen met elkaar delen, 

maar ook de hoop op een vredelievender bestaan 

en het geloof dat U ons draagt en richting geeft. 

Vredelievende God, 

moge dit Brood ons sterken 

om onze goede voornemens  

ten uitvoer te brengen. 

Moge dit Brood ons sterker maken 

om te leven voor U en voor elkaar. 

Door dit Brood te delen getuigen wij 

dat wij broeders en zusters zijn van elkaar 

en dat wij U mogen noemen: 

onze God en Vader tot in eeuwigheid. Amen. 

Onze Vader 

 

Vredewens 

God, wiens eerste woord vrede was, 

zie hoe deze wereld verscheurd wordt  

door tweedracht 

en verdeeld tussen arm en rijk. 

Sta niet toe dat wij daaraan meedoen of  

ons afsluiten voor mekaar. 

Plant uw vrede en liefde in ons hart 

zodat de wereld een plek wordt waar het goed is  

om te wonen voor iedereen. 

Die Godsvrede zij altijd met u. 

Geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede.  

 

 

 

 

 

 

 

Communie 

Vakantietips  

 

 Lach en zing 

 Ga lezen onder een boom 

 Tel alle dagen 3 zegeningen 

 Knuffel je kinderen of je ouders 

 Bezoek een zieke buur 

 Ga wandelen en haal diep adem 

 Wees dankbaar 

 Begroet je tegenligger 

 Deel van waar jij zelf belang aan hecht 

 Zet na een ruzie de eerste stap 

 Telefoneer een vergeten vriend 

 Geniet van stilte 

 Wees verwonderd 

 Maak tijd voor wat er echt toe doet 

 Heb lief 

 ... 


