
BEDEVAART BOSKAPEL 
Op woensdag 19 augustus 2015 sluiten 

aan bij de eucharistieviering die, gedu-

rende de zomermaanden, elke woens-

dag om 19u doorgaat in de Boskapel in 

Puivelde. 

Voor wie het wil, maken we er tegelijkertijd een  

aangename fietstocht van. Meer info volgt later,  

maar noteer alvast deze avond in je agenda! 

TEREKENFEESTEN 

2015  

Zondag 23 augustus: 

Mosselen / paling / spaghetti en talrijke desserts. 

Woensdag 26 augustus: 

Ontspanningsnamiddag met accordeonduo  

De Melando's 

Vrijdag 28 augustus: 

Kaarting Whist 

Zaterdag 29 augustus: 

Mosselen / stoofvlees / vol -au-vent  

en eveneens talrijke desserts. 

Aansluitend trekking tombola en muzikale afslui-

ter met Leopold IV, gitaar en songs. 

Wil jij meehelpen  aan onze parochiefeesten? 

Dat is heel fijn, want we kunnen heel wat  

helpende handen gebruiken: 
 

VOORBEREIDING 

 folders vouwen en tellen per straat:  

woensdag 29 juli om 14u op de pastorij. 

 brieven met de fiets bussen 

 klaarzetten van de zaal: tafels zetten en dekken 

 zaal aankleden 

 keuken: snijden van groenten, paling kuisen, … 
 

FEESTEN ZELF 

 opdienen: eten, drank, dessert 

 ophalen van mosselschelpen in de zaal 

 afruimen, afwassen, afdrogen 
 

NA DE FEESTEN 

 opruimen van de zaal 

 grote kuis van keuken (en zaal) 

 

Als je wilt meewerken, geef dit dan door aan  

onze koster André of op het parochiesecretariaat  

of iemand die je kent: 
 

Graag naam,  

(mail) adres en  

telefoonnummer + 

wanneer je kan helpen  

en wat je graag doet. 

 

DANK JE WEL!! 

De kruisjes van de mensen die in juni overleden 
zijn, worden op het altaar gezet. 
 
Lied   

Gegroet jij die hier roept om recht, 
om deel van leven. 
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 
 
Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 
Welkom 
Schapen zonder herder … een beeld dat doet na-
denken. Het gaat om mensen die het levensnood-
zakelijke moeten  missen: vluchtelingen, mensen in 
armoede, kinderen die geen genegenheid ondervin-
den, mensen die rouwen om een geliefde, eenzame 
mensen, mensen in uitzichtloze situaties, …  
Voor hen willen wij vandaag bidden. 
Voor hen zetten vele vrijwilligers zich in. 
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Bidden om Gods nabijheid 
God, uw zorg voor mens en wereld  
is als de zorg van een herder voor zijn kudde. 
Aan die zorg mogen wij ons toevertrouwen. 
Maar we mogen die zorg ook delen,  
met een hart voor onze medemensen. 
Vergeef ons als wij te kort schieten 
in die herderlijke zorg. 
Open ons hart 
voor uw Woord op deze zondag. 
Open ons hart en maak het waakzaam 
voor wat mensen naast ons nodig hebben, 
opdat wij meewerken  
aan het wonder van uw Liefde,  
dat in Jezus gestalte kreeg.  
Amen. 
 
Loflied 

Slotgebed 
God, Vader en Moeder tegelijk,  
wij geloven dat Gij ons nabij wilt zijn  
met uw zorgende aandacht. 
Geef ons mensen om ons heen  
die uw aanwezigheid en uw aandacht  
voelbaar maken, telkens opnieuw. 
Wij vragen U dit,  
dankbaar verwijzend naar Jezus,  
uw Zoon, die de Goede Herder was,  
begaan met het lot van mensen  
en die voor ons zijn leven heeft gegeven.  
Amen.  
 
Lied 

Zijn woord houdt aan in ons gemis 
dat alles kan verkeren, 
dat vrede hier bestaanbaar is 
en onrecht om te keren. 
 
Hij doet ons kiezen voor de mens,  
bedreigd, verarmd, vergeten.  
Hij voert ons naar de laatste grens  
om van elkaar te weten. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 



Vader, wij zijn U dankbaar 
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker 
Jezus van Nazareth mogen gedenken. 
Zend ons zijn Geest 
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn, 
hoe onvolkomen ook. 
 

Geef dat wij elkaar waarderen, 
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons 
of doof en onverschillig voor zijn nood. 
 

Omring met uw herderlijke liefde alle mensen  
die door de dood van ons zijn heengegaan (…) 
Bewaar hen in het leven voor altijd. 
 

God, wees altijd die Herder die ons draagt 
en die ons de kracht geeft  
om uw Rijk van liefde mogelijk te maken 
op deze aarde. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Heer Jezus,  
steeds weer hebt Gij U bekommerd om mensen.  
Wek in ons uw Geest tot leven  
zodat wij van harte goed doen en vrede stichten  
uit kracht van U, die leeft in eeuwigheid. 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
Geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Communie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
Vrijwilligerswerk is de beste remedie tegen ver-
zuring. Je leert veel mensen van dichtbij ken-
nen. Met hun kleine kantjes, maar ook met 
hun grote dromen. Je beleeft er van heel dicht-
bij hoe sterk mensen op elkaar lijken, ondanks 
de ogenschijnlijke verschillen. Hoe we allemaal 
dromen van vrede en liefde, van aandacht en 
nabijheid. Hoe makkelijk het soms is om dat 
aan elkaar te kunnen bieden. Hoe rijk we daar 
zelf ook van worden. 
 
Af en toe probeer ik me de hemel heel con-
creet voor te stellen. Ik denk dat vrijwilligers-
werk er een prominente plaats inneemt.   

Kolet  Janssen 

Langs veil'ge paden leidt Gij mij,  
omwille van uw naam. 
langs donk're krochten ga ik vrij,  
gerust, want wij zijn saam. 
 
Uw zaal'ge zegen rust op mij  
en volgt mij overal. 
In 't huis des Heren woon ik blij  
waar 'k eeuwig zingen zal. 
 
Gebed  
God, in uw zorgzaamheid  
hebt Gij ons uw Zoon als Herder gezonden. 
Onophoudelijk zet Hij zich in voor mensen. 
Wij willen delen in zijn herderlijke zorg. 
Zet ons op weg door de wijsheid van uw Woord, 
dat ook wij aan anderen recht doen  
en niemand laten verloren gaan.  
Dat vragen wij U door Jezus,  
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.   

 
Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing verwijt Jeremia aan de leiders,  
dat zij het herderschap over het volk hebben ver-
waarloosd. Hij kondigt aan dat God een waarachti-
ge Herder zal doen opstaan.  
In het evangelie herkennen wij Jezus als die goede 
Herder, zowel voor de leerlingen als voor andere 
mensen die op zoek zijn. 
 

Eerste lezing Jeremia 23, 1-6  
 
Tijd voor de kinderen 
 
Evangelie     Marcus 6, 30-34  
 
Orgel 

`Wee de herders, door wie de schapen van mijn 
kudde omkomen en verloren lopen’ - godsspraak 
van de Heer.  (Jer. 23, 1) 
 
Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menig-
te, en Hij had zeer met hen te doen,  
omdat ze als schapen zonder herder waren,  
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.  
(Mc. 6, 34) 



Voorbeden   
Voor ‘schapen zonder herder’ willen wij bidden: 
 

voor mensen die ziek zijn, pijn hebben  
en bang voor wat hen te wachten staat, 
 

voor mensen die op de vlucht zijn, 
weg uit hun land en hun vertrouwde omgeving, 
 

dat zij mensen voor mensen ontmoeten. 

Voor mensen die verloren lopen in het leven 
door verdriet, eenzaamheid of uitzichtloosheid, 
 

voor kinderen en jongeren 
die opgroeien in moeilijke omstandigheden, 
 

dat zij mensen voor mensen ontmoeten. 
 

Mens voor de mensen zijn ... 
 
Voor mensen die goede herders 
willen zijn voor hun medemensen, 
 

voor allen die zich als vrijwilligers inzetten 
in hun omgeving, in de wereld, in de kerk, 
 

dat zij door goede herders gedragen worden. 
 

Mens voor de mensen zijn ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God 
die leven geeft aan mensen, 
die ons koestert als zijn kinderen 
en die er zal zijn, al onze dagen. 
 
Wij geloven in Jezus van Nazareth, 
in wie God zichtbaar is geworden, 
als Mens geboren uit Maria, 
voor mensen geleefd en gestorven. 
 
Wij geloven in Gods Geest 
die ons roept tot recht en vrede, 
om te helen wat gebroken is, 
om hoop te bieden aan wie lijden moet. 
 
Wij geloven in een Kerk 
die werkt aan de droom van God: 
arme en kleine mensen 
een stukje hemel geven op aarde.  
Amen. 
 
Offerande    

Gebed over de gaven 
God en Vader,  
mensen van ver en dichtbij,  
allen verschillend van hart en gezicht,  
brengt Gij samen rond uw tafel  
om ze te doen uitgroeien tot uw volk van vrede.  
Vul ons hart met uw brood en wijn,  
maak ons oprecht bekommerd om elkaars welzijn.  
Wij vragen U dit in verbondenheid met Jezus,  
Herder met het hart op de juiste plaats. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, wij danken U 
omdat Gij een God van liefde zijt, 
een God die oog en hart heeft 
voor ons, zoekende mensen. 
 

Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt 
in elke goede mens, 
in ogen vol mildheid, 
in een teder gebaar. 
Dat hebt Gij getoond in Jezus, 
uw mensgeworden Zoon. 
Als geen ander gaf Hij gestalte  
aan uw goedheid en liefde voor de mensen. 
 

Gij zijt de hand op onze schouder, 
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert. 
In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 
die ons vergeven en aanmoedigen, 
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden. 
Als liefde ons hart beroert, 
onthullen wij  iets van uw gelaat. 
Omdat wij dat mogen ervaren 
danken wij U met deze woorden: 
 

Heilig, heilig, heilig … 
 

Wij danken U voor Jezus, de man uit Nazareth, 
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde. 
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 
als toen Hij op onze aarde was. 
 

Gedreven door gerechtigheid en goedheid 
openbaarde Hij uw naam in deze wereld. 
Door zijn woorden van begrip en vergeving, 
door zijn attentie voor gekwetste mensen, 
toonde Hij uw menslievendheid. 
 

Hij was met mensen begaan, 
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. 
Hij veroordeelde niet, 
maar gaf mensen nieuwe kansen. 
 

Vooral in die nacht, de laatste van zijn leven ... 
 

In de schaduw van zijn verhaal 
willen we doen wat Hij heeft gedaan: 
brood delen, op zoek naar zijn weg, 
want zo worden wij zijn lichaam. 


