
Nuttige data om te noteren 
 

Bedevaart naar Boskapel in Puivelde: 

Woensdag 1 augustus om 19u,  

aansluitend gezellige drink met zangstonde. 

 

Terrasjesavond parochie Sint-Niklaas 

Maandag 13 augustus om 19u30 op de Markt 

(Beverse kant). 

 

Terekenfeesten: Kom je helpen of eten? 

-Zondag 19 augustus om 12u00: mosselfestijn. 

-Woensdag 22 augustus om 14u30: 

 ontspanning met Walter en David Cantens. 

-Vrijdag 24 augustus om 14u30: kaarting. 

-Zaterdag 25 augustus om 18u00: 

 eetmaal, aansluitend trekking tombola en 

 muzikale afsluiter.  

 

Aanstelling parochieploeg Sint-Niklaas + 

bedanking vrijwilligers van de verschillende 

geloofsgemeenschappen 

Zaterdag 22 september om 17u in de 

Nicolaaskerk, aansluitend in de Eglantier. 

 

Vormingsavonden medewerkers  

liturgie en gebedsleiders 

Woensdag 14, 21 en 28 november om 20u00. 
 

"Kiemkrachtgesprekken" en "In een reeks van 4" 
Dinsdag 09 oktober 2018 - Puivelde  

Karel Malfliet: Laudate Si, de brief van Paus Franciscus 

en onze houding omtrent de schepping. 
 

Maandag 05 november 2018 - Tereken   

Annelien Boone: Uitdagingen en kansen voor 

jongrenpastoraal vandaag nav de jongerensynode. 
 

Maandag 10 december 2018 - Sinaai 

Mohamed Achaibi: Islam en Moderniteit. 
 

Woensdag 06 februari 2019 - Tereken   

Wilfried Rossel: Uittocht, doortocht, intocht,  

vanuit de Bijbel naar ons leven. 
 

Woensdag 13 maart 2019 - Belsele 

Marjan Bonaugure: God vertrouwen, sleutel of taboe? 
 

Donderdag 04 april 2019 - Tereken 

Luc Maes - leven in al zijn volheid, Pasen & verrijzenis. 
 

Donderdag 09 mei 2019 - Pastoor Van Ars 

Roger Burggraeve: Zand erover: over de moeilijke  

maar begaanbare weg naar vergeving en verzoening. 

 
De dopeling Haico wordt door zijn ouders,  
Geert en Helen in ons midden gebracht…. 
 
 
Lied 

 
Welkom 
- Welkom door de voorganger 

- Welkom door de ouders van Haico 

 
 
 
 
 
 
 
Jij, die ziet hoe mensen dood gezwegen, 
zonder waardigheid en zonder naam, 
uitgesloten, altijd alles tegen, 
Jij roept ons om aan hun kant te staan. 
Jij die bent: Ik zal er zijn voor U …. 
 

14e zondag door het b-jaar 
8 juli 2018 

                     
 

 
 

    
Uw licht  
dat openbreekt 



Gebed om nabijheid 
Grote Trooster, 

als duisternis het licht verdringt, 

troost Gij ons met uw helderheid. 

 

Als geweld het wint op vrede, 

troost Gij ons met zachtmoedigheid. 

 

Als wanhoop sterker is dan hoop, 

troost Gij ons met beloftevuur. 

 

Als mensen elkaar het leven niet gunnen, 

troost Gij ons met uw levenskracht. 

 

Als de grens van het kwaad wordt overschreden, 

troost Gij ons met uw barmhartigheid 

 

Als haat de liefde doden wil, zegt Gij ons:  

"Ik ben er voor jou, bij Mij ben jij geborgen!" 

 

Lied 
Jij het woord dat in ons waar moet worden. 
Wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt. 
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen. 
Wij het beeld van U die Leven zijt. 
Jij die bent: Ik zal er zijn voor U …. 
 
Gebed 
God, Vader, Moeder 

soms hebben wij het moeilijk  

om al ons vertrouwen in U te stellen.  

Gij lijkt zo veraf en zo vreemd  

tegenover alles wat er in onze wereld gebeurt.  

Help ons sterker te geloven  

dat Gij ons leven draagt  

en dat alle mensen U ter harte gaan.  

Gij zijt toch onze Vader voor tijd en eeuwigheid. 

Amen. 

 
Inleiding op de lezing 
Jezus ondervindt tegenstand: de mensen van zijn 

thuisstad Nazareth ergeren zich aan Hem.  

Profeet zijn in eigen stad is geen dankbare taak. 

 
Evangelie  Marcus 6, 1-6 

Door Hien, neefje van Haico 

God van Leven,  

uw licht breekt open in Haico en in alle mensen 

Zegen ons dat wij onze oren met liefde openen  

en luisteren naar arme en kleine mensen. 

De Heer zegene U … 
 
Door Jasper, neefje van Haico 

Liefdevolle God,  

uw licht breekt open in Haico en in alle mensen. 

Zegen ons, doe uw aangezicht over ons lichten 

zodat wij onze handen en voeten gebruiken 

om wegen van vrede te gaan. 

 
Door lector 

Geest van God, 

Gij geeft ons mensen die in woord en daad  

willen getuigen van uw liefde. 

Zo danken wij u voor Pater Miel, met wie wij  

zijn 50 jarig priesterjubileum mogen vieren. 

Dank dat hij in onze gemeenschap  

en in onze parochie een plaatsje vindt  

en wij in hem uw licht mogen zien dat openbreekt. 

Zegen ons allen en behoedt ons. 

De Heer zegene U ... 
 

Liefdevolle Geest van Leven, 

Gij geeft Haico en alle mensen een hart: 

zegen ons zodat wij durven beminnen  

en wij ons geborgen weten. 

Wij vragen het U, in Jezus’ naam. Amen.  

 
Mededelingen 
 
Zending 
 

PAROCHIALE WANDELING 
WIE GAAT MEE? 

 

Vrijdag om 13u30 verzamelen  

aan de kerk van Belsele voor een wandeling 

naar de Boskapel. 

Daarna terug naar het centrum van Belsele 

waar een terrasje op ons wacht! 

Een tochtje van ongeveer 6 km in een  

bosrijke omgeving, heerlijk bij dit warme 

weer. En zeker ook een kans tot 

kennismaking en ontmoeting. 

 

Je gaat toch ook mee? 

Schrijf je naam achteraan op het blad / bord. 

Duid ook aan of je zelf rijdt (en iemand 

meeneemt) ofwel dat je graag bij iemand in 

de auto stapt om in Belsele te geraken! 



Inleiding op de communie 
In dit teken van brood treedt de Heer  

ons tegemoet. Zoals Hij zijn leven deelt met ons,  

zo worden wij geroepen om ons leven delen. 

 
Communie 
 
Om in stilte te lezen 

 
Lied en voorbeden 

door de papa van Haico: Geert 

God van Leven,  

uw licht breekt open in Haico en in alle mensen,  

die zien waar en wanneer  

medemensen in nood zijn.  

Zegen ons en behoedt ons 

dat wij onze ogen ten goede gebruiken. 

 

 

Als je de ingrediënten van de zon kent, 

kan je ze zelf maken, 

even goed als dagelijkse soep. 

Neem een grote portie goedheid, 

die er flink wat geduld in, 

geduld met jezelf,  

geduld met anderen. 

Vergeet dat tikkeltje humor niet 

om de tegenvallers te verbeteren. 

Meng er een dosis werklust in, 

giet over alles een gulle lach 

en je hebt de zon van de dag! 

Homilie 
 

Lied  Kom bij ons, o Heer 
 

Geloofsbelijdenis  

Beste Geert en Helen,  

jullie willen Haico laten dopen. 

Als ouders vertrouwen jullie hem toe aan God. 

Mogen wij jullie uitnodigen om ons voor te gaan 

om samen dit geloof uit te spreken. 

Allen staan recht 

 
Ouders 
Ik geloof in God. Ik hoor Hem. 

Allen 

Hij roept mij om steeds het goede te doen. 

 

Ouders 
Ik geloof in Jezus, ik zie Hem. 

Allen 

Hij gaat mij voor en wijst mij de weg. 

 

Ouders 
Ik geloof in de Geest. Ik voel Hem. 

Allen 

Hij geeft mij de kracht om door te gaan. 

 

Ouders 
Ik geloof in de gemeenschap van de Kerk. 

Allen 

Ik ben blij dat ik erbij hoor. 

 

Ouders 
Ik geloof in Gods Koninkrijk. 

Allen 

Ik ben bereid om mijn steentje bij te dragen. 

Ik beloof heel mijn leven  

trouw te blijven aan dit geloof. 

Ik beloof mij in te zetten  

naar het voorbeeld van Jezus Christus. 

 
Doop van Haico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- doopbelofte ouders, peter en meter 

- doop met water 

- zalving 

- aansteken van de doopkaars   



Offerande 
 
Gebed over de gaven 
God, Vader, Moeder,  

in tekens van brood en wijn  

komt Gij telkens weer tot ons. 

Gij wilt immers onze kracht  

en onze vreugde zijn.  

Maak ons tot brood van leven  

en bron van vreugde voor elkaar. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Heer, onze God, Schepper van hemel en aarde, 

wij danken U  

voor alles wat leeft en ademhaalt, 

voor het geluk en de liefde in ons midden, 

voor mensen die, zoals Gij, trouw blijven  

in dagen van lief en leed. 
 

Wij zeggen U dank voor die ene mens,  

Jezus van Nazareth, uw zoon. 

Hij is uw evenbeeld  

omdat Hij er is voor groot en klein 

en toont ons hoe mooi het leven is 

als we leven ten dienste van elkaar. 
 

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. 
 

Gij roept ons op, Vader,  

om zo goed als Gij te zijn. 
 

Gij roept ons op tot nederigheid, 

tot kracht en sterkte, 

om elkaar elke dag te bezielen  

en te dragen, 

zoals Gij ons draagt en ons in leven houdt. 
 

Gij roept ons op tot één gemeenschap  

zoals op die laatste avond van zijn leven … 
 instellingswoorden 
 

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

Gij roept ons op, God van liefde, 

tot dankbaarheid voor de gemeenschap  

met U, met elkaar en met alle mensen  

die ons tot hier hebben geleid, 

die met ons meegaan in geloof, hoop en liefde. 

 

 

Maar ook met hen die ons blijven begeleiden  

vanuit uw eeuwige liefde  

waar zij ons zijn voorgegaan (…). 
 

Gij roept ons op, Vader,  

om te zijn zoals Jezus, uw zoon, 

die zieken geneest, zonden vergeeft, 

en waarbij ieder zich geborgen mag voelen.  

 

Hij geeft ons zijn Geest om de weg vrij te maken 

naar vrede en geluk onder de mensen. 

Daarvoor blijven wij U danken en zingend bidden: 
 
Onze Vader 

 
Gebed om vrede en vredewens 
Gij die onvermoeibaar zijt  

in het maken van nieuw begin, 

Gij doet ons weer opleven en geloven  

dat onheil ten goede gekeerd kan worden  

als wij ons willen en durven inzetten. 

Gij doet ons weer ervaren dat Gij uw vrede schenkt. 

Wij willen ze waarmaken, met elkaar. 

   Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

   En wensen wij elkaar die vrede toe. 


