
PAROCHIEWEEKEND 2018:  

     "Zien met nieuwe ogen!" 

Wanneer? Zaterdag 29 en zondag 30 september 2018. 

Plaats? Drongen. 

Wie? Allen die graag meegaan!  

  Meer info volgt binnenkort. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nog een uitsmijtertje  

van Phil Bosmans 

Deel je brood  

en het smaakt beter, 

deel je geluk  

en het wordt groter. 
 

Smakelijk en veel geluk ... 

Nuttige data om te noteren 
 

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. 

20e zondag b-jaar 
19 augustus 2018 
                     
 
 
 

  

 

We dragen de kruisjes van hen die vorige maand 

gestorven zijn in ons midden en nemen alle 

overledenen mee in ons gebed. 

 

 

Lied 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorzang 

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt, 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. 
allen Houd mij in leven...  
 

voorzang 

Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde. 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
allen Houd mij in leven...  
 

 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

Uw naam maakt ons stil, God van mensen, 

want Gij zijt er ook  

voor wie het goede van de aarde onbereikbaar lijkt. 

 

Over brood  
 en liefde 



Uw naam geeft ons vrede, levengevende God, 

want Gij zijt er ook voor wie geen vrede kent, 

niet in zichzelf, niet om zich heen. 
Prijs de Heer, mijn ziel  
en prijs zijn heil'ge naam, 
prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft. 

 
Uw naam leert ons liefde, trouwe God, 

want Gij zijt er ook  

voor wie genieten van het leven, 

voor wie liefde geven en trouw blijven. 
Bless the Lord, my soul,  
and bless Gods holy Name,  
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 

Uw naam geeft geborgenheid, eeuwige God, 

want Gij zijt er voor wie leeft  

en voor wie gestorven zijn. 
Prijs de Heer, mijn ziel … 

 

Gebed 

God van ver en van dichtbij, 

Gij schenkt ons het leven, 

wij zijn uw beeld en gelijkenis, 

maar onze krachten zijn begrensd. 

Help ons te geloven dat Gij ons steunt 

ook wanneer wij dit niet zo ervaren. 

Gij geeft ons de geestkracht van Jezus, 

die laat leven. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
In woord en brood wil Jezus ons leven voeden. 

"Kom, eet mijn brood en drink de wijn die ik gemengd 

heb". Die inspiratie is ook in het eerste testament  

te vinden. 
 

Eerste lezing   
Spreuken 9,1-6 

 

Orgel 

 

Evangelie    

Johannes 6, 51-58 

 

Zegenlied 

Mededelingen 
 

Zending 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEREKENFEESTEN  2018 

 
Vandaag om 12u00:  

Mosselfestijn, paling,  spaghetti. 

Wie niet inschreef voor één van deze 

lekkernijen is zeker ook welkom  

voor het dessertensalon! 

 

Woensdag 22 augustus om 14u30: 

Ontspanning met Walter en David Cantens. 

Kaarten aan € 8,- te verkrijgen op het 

parochiesecreatariaat. Walter en David, 

gekend van ter plaatse en/of tv,  

brengen ons een fantastische middag. 

Gegarandeerd! 

 

Vrijdag 24 augustus om 14u30: 

Kaarting. 

 

Zaterdag 25 augustus om 18u00: 

Mosselen, koninginnehapje, stoofvlees, 

dessertensalon. 

Inschrijven voor woensdag! 

Aansluitend trekking tombola  

en muzikale afsluiter met Mattias en Tom:  

covers van de jaren 60 tot nu!  

Zeker welkom! 



 

Slotgebed 

Heer God, wij danken U voor de kansen  

die ons gegeven worden om  

brood en wijn te zijn voor mensen. 

Geef dat wij uw levende gemeenschap blijven, 

waarin Gij herkenbaar wordt  

in ons omgaan met elkaar. 

En om vol te houden vragen wij uw zegen. Amen. 

 

Acclamatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God ... 
 
Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 
 
Voorbeden 

God van alle mensen, 

dank voor hen die brood en liefde geven, 

zij die er zijn op het goede moment, 

die willen luisteren, ons nieuwe energie geven. 
moment van stilte 

 

God van alle mensen, 

dank voor alle kinderen,  

hun blij vertrouwen en hun openheid. 

We bidden voor de kinderen die werden gedoopt 

(…). 
moment van stilte 

 

God van alle mensen, 

wij bidden voor mensen met een lege maag, 

mensen die ziek zijn, 

mensen met een leeg hart, 

voor mensen die pech hebben, 

uw liefde niet kunnen horen of zien. 
moment van stilte 

 



Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Goede God, aanvaard deze gaven  

van brood en wijn. Maak ze tot voedsel  

van eeuwig leven. Brekend en delend, belijden wij  

dat wie in U gelooft, eeuwig leven zal hebben. 

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. 
 

Zoals brood één is, God, 

bidden wij dat uw mensheid één wordt 

in de erkenning van de mensenrechten, 

in de verwerping van onderdrukking, 

zodat allen recht wordt gedaan. 
 

Zoals brood gebroken wordt  

en toch het ene brood blijft,  

danken wij omdat we elkaar ontmoeten, 

over alle verschillen heen, 

danken wij om verzoening  

over tegenstellingen heen. 
 

Wij danken U, Gij, goede Vader, 

omdat uw Zoon ons die liefde bracht. 

Want die laatste avond … (instellingswoorden) 
 

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

God, Gij die ons in dit leven hebt geroepen, 

naar het voorbeeld van Jezus vragen wij: 
 

Doe ons toebehoren aan elkaar. 

Laat ons wegen zoeken om brood van liefde 

te zijn, zodat wij niet losgeslagen leven,  

buiten uw bereik. 
 

Wij bidden U om zegen en leven voor hen  

die gestorven zijn en die wij meedragen in ons 

hart en in ons gebed (…). 

Wij vertrouwen dat zij bij U geborgen zijn. 

 

Doe ons opstaan, Vader,  

in de kracht  van uw goede Geest.  

Wek in ons  

het vermogen om mild en goed te leven. 

Doe ons uitzien naar uw Rijk. 

 

Daarom willen wij zingend bidden: 

 

 

Gebed om vrede en vredewens 

Uw naam geeft ons vrede, liefdevolle God. 

Gij komt met uw vrede bij wie  

het leven hard om dragen is. 

Laat uw vrede voelbaar zijn,  

vandaag en alle dagen. Amen. 

 Die vrede van de Heer zij altijd met U... 
 

Communie 
 

Om in stilte te lezen   

als ik alleen maar was 
een kop op een karkas 
had mijn bestaan geen zin 
goddank, zit er iets in 
 
ik weet niet hoe het heet 
een ziel? een kern? een pit? 
mijn moeder zei: "'t is God 
die ergens in ons zit…" 
 
maar ik voel mij soms zo leeg 
en onze lieve Heer 
van wie mij werd verteld 
vind ik dan nergens meer 
 
maar als ik op een dag 
wat naar de bloemen kijk 
dan denk ik telkens weer … 
mijn moeder had gelijk! 
  Toon Hermans 


