
 

DANK JE WEL aan allen  
die op één of andere manier onze Terekenfeesten 

hebben gesteund: is het door de paling te kuisen,  

een lekker rijstpapje te eten … 

Alle hulp en alle bestellingen werden heel dankbaar 

aanvaard! Laat ons maar weten of het voor herhaling 

vatbaar is. 

PAROCHIEWEEKEND 25 en 26 september 2021 

Terug naar Drongen: we zijn blij dat het 

weer kan. Dus hopen we dat je mee gaat. 

Van zaterdag 10u tot zondag 16u. 

 

Dit jaar bieden we ook de kans  

om enkel op zondag te komen:  

aankomst in Drongen tussen  

9u en 9u15. 

 

Een weekend, een dag  

bedoeld voor kinderen, jongeren én ouderen: 

activiteiten samen, andere apart. Kaat en Fien  

zorgen immers voor de kinderen. 

Een weekend, een dag  

van ontmoeting, gesprek, wandelen in de tuin,  

vieren, samenzijn, …en nog veel meer. 

Een weekend voor ieder van jullie! 

 

Richtprijs:  

Voor het hele weekend: € 100: maaltijden, verzorgd 

logement, 4- uurtjes, gebruik van zalen, … 

Wie op zondag komt, betaalt de maaltijden  

met klein beetje extra voor gebruik van de ruimtes. 

Kinderen betalen natuurlijk minder. 

Exacte prijzen volgen nog. 

 

Inschrijven voor 12 september!! 

Het zou jammer zijn als het niet kan doorgaan  

wegens te weinig inschrijvingen. 

FILMFEST: hoe gaan we om met voedsel? 
Avansa Waas en Dender, Oxfam-Wereldwinkels, Pomo-

na, Rikolto, Solidagro, Velt en voedselteams Baensland  

stellen in samenwerking met Voedsel Anders en stad 

Sint-Niklaas de film Food for Change van B. Bringer 

voor. Het is een hoopvolle documentaire die laat zien 

dat ieder van ons verandering kan brengen in het  

voedselsysteem. Na de film spreekt Fairouz Gazdallah 

van Solidagro, over de aankomende VN-voedseltop,  

het Vlaamse voedselbeleid en de link tussen  

voedseltransitie en eerlijke handel.  

Er is ook gelegenheid om kennis te maken met lokale 

initiatieven. De avond gaat door in Zwijgershoek  

en kost € 5,-. Bestellen via "Voedsel Anders". 

 

 

Lied 

Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 
 
Stukje orgelmuziek 
 
Duurt de nacht en ben je angstig, 
Christus' licht houd ik jou voor, 
hier mijn hand, hoor naar de vrede, 
waar je dorstig naar verlangt. 
 
Als je weent, wil ik met jou wenen,  
met jou lachen als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 
 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

Gewoontes, gebruiken, tradities zijn belangrijk.  

Ze helpen ons om samen te leven,  

ze geven structuur.  

Maar hoe belangrijk ze ook zijn,  

ze mogen ons leven niet overheersen.  

Ze mogen ons niet wegtrekken  

van datgene waar het eigenlijk om gaat.  

Iets blijven doen omdat het altijd al zo geweest is, 

is op zich niet zinvol.  

Wat we doen, moeten we proberen te doen  

met een zuiver hart. 

22e zondag b-jaar 

29 augustus 2021 
                     
 
 
 
 

          
Bekeren 



Zo heeft God de wereld liefgehad. 

Willen wij ons daartoe bekeren? 

Om open te komen voor zijn nabijheid, zijn liefde 

- groter en ruimer dan elke wet – 

willen we in stilte bidden. 

 

Stil gebed 

 

Lied 

Aanbidt en dankt de koningszoon,  
die in de wereld kwam 
en al de zonden van zijn volk  
gehoorzaam op zich nam. 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit  
op 't grote koningsfeest 
en waar Hij leeft aan Vaders hand  
daar heerst een goede Geest. 
 

Gebed 

Liefdevolle God, uit het leven van Jezus  

blijkt hoe Gij van mensen houdt. 

Wij bidden U: 

Gij blijft ons bezielen met uw Geest, 

zodat uw liefde herkenbaar is     

in wat er in ons leeft  

en in de manier waarop wij oog hebben  

voor wat anderen deugd doet.  

Zo tonen wij uw aanwezigheid  

in onze mensenwereld. Amen.  

 

 

 

 

Om in stilte te mijmeren  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

Goede God, wij danken U voor dit samenzijn, 

waarin we uw woord hoorden  

en waarin we gevoed werden door uw rijke gaven.  

Wij vragen U: help ons volop te vertrouwen 

dat Gij met ons meegaat op onze weg  

door de wereld. 

Help ons te leven met een hart dat open staat  

voor U en onze naasten.  

Dat vragen wij door Jezus, uw Zoon 

onze leidsman ten leven. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wonen overal bijna thuis, 
aarde mijn hemel mijn vadershuis. 
Stijgende sterren de lach van de maan, 
mensen die dromend Zijn stem verstaan,  
mensen, veel geluk. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 



Hij stierf omdat Hij trouw was  

aan zijn keuze 

en goed was voor de mensen bovenmate. 

Daarom zal Hij tot het einde van de tijden 

blijven leven als de Heer  

voor allen die geloven. 
 

Daarom bidden wij voor hen die gestorven zijn …. 
 

Laat de geest van Jezus onder ons wonen. 

Open onze ogen voor de nood in de wereld, 

breng alle volken en rassen,  

alle rangen en standen samen in uw rijk. 

 

Dan wordt deze aarde opnieuw bewoonbaar 

door onze goedheid en menselijkheid. 

Daartoe zingen wij met deze woorden:  
 

Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebed om vrede en vredewens 

Heer Jezus, in uw land van vrede telt uiterlijke 

schijn niet. Gij hebt oog voor de goede bedoelin-

gen in elk mensenhart. 

Leer ons die blikrichting te volgen  

en ons hart te vullen met uw vrede. 
 Die vrede van de Heer zij altijd met u 

 En met uw Geest. 

 

Communie 

 

 
Inleiding op de lezingen 
Luister naar Gods woord en handel ernaar, 

zegt Mozes in de eerste lezing.  

In het evangelie dient Jezus de Farizeeën van repliek: 

voor Hem, voor God, telt niet of je uiterlijk rein bent, 

maar innerlijk. 

 

Eerste lezing Deuteronomium 4, 1-2. 6-8 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Orgel 

 

 

 

Evangelie   
Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23 

Bij het maken van onze drie kruisjes zeggen we: 

Jezus ik denk aan Jou, Jezus ik spreek met Jou,  

Jezus ik hou van Jou. 

  

Homilie 

 

Voorbeden 

We willen bidden om een levend geloof 

voor onszelf en voor vele mensen: 

dat wij geen vrijblijvende toehoorders zijn, 

maar mensen die metterdaad doen 

wat zij met hun mond belijden. 

 = onze ogen richten zich op God, 

     Hij is onze helper 
 
Wij bidden voor de kinderen en leerkrachten  

die een nieuw schooljaar beginnen. 

Dat ze méér mogen leren  

dan wat in boeken staat, 

aandacht blijven hebben voor de zwakkere  

en deugd beleven aan de school en aan elkaar. 

Laten wij bidden: Oculi nostri ... 
  

Voor al de verschillende intenties  

die ons hier samenbrengen:  

mensen die hopen op genezing, 

mensen die het leven delen met elkaar,  

gelukkig zijn en elkaar blijven dragen, 

mensen die bidden om kracht of om moed, 

mensen die eenzaam zijn  

of het zwaar hebben in het leven. 

Bidden wij voor alle lief en leed onder ons. 

Laten wij bidden: Oculi nostri … 



Belijdenis 

Offerande 
Omwille van de coronamaatregelen mogen we niet  

rondgaan met het mandje. Je vrijwillige bijdrage  

ontvangen we graag in het mandje achteraan in de 

kerk. Met dank! 

  

Gebed over de gaven 

Heer, onze God, 

vol vertrouwen breken wij dit brood  

en schenken wij deze wijn. 

Er is immers maar één weg naar het volle leven: 

de weg die Jezus is gegaan, 

de weg van het zaad dat sterft, 

om, over de dood heen, nieuw leven te krijgen  

en rijke vrucht te dragen. 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. 

  

Ja, God, het is goed dat wij U samen danken, 

dat al wat leeft en adem heeft, U looft. 

 

Want Gij zijt de Vader van de mensen, 

Gij hebt ons voor elkaar gemaakt: 

de liefde tussen mensen is uw geheim, 

van U komt de zorg van ouders, 

de aanhankelijkheid van kinderen 

en het verlangen van elk mensenhart  

om goed te zijn. 

God, wij danken U 

voor allen die ons helpen en troosten, 

die bij ons blijven  

in uren van nood en eenzaamheid, 

die ons de weg wijzen door het leven 

en ons vergeven als wij verkeerd doen. 

 

Wij danken U  

voor het goede dat wij mogen doen, 

voor ons werk en voor het geluk 

dat wij anderen mogen geven. 

 

Daarom prijzen wij U met deze woorden … 

Goede God, niemand heeft U ooit gezien. 

En toch geloven wij  

dat Gij een God van mensen zijt; 

zo gewoon en eenvoudig en midden onder ons. 

Gij zijt ons nabij als het hart van de ander, 

als de liefde van mensen onder elkaar. 

 

Zo zijt Gij verschenen in Jezus, uw Zoon. 

Hij heeft ons geleerd  

dat Gij onze Vader zijt:  

goed en mild en vol menselijke liefde. 

Rondom deze tafel heeft Hij ons verzameld 

als kinderen van één gezin. 

 

In de laatste nacht … 

 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 

God, onze Vader, in dit uur,  

samen rond deze tafel, 

willen wij doen wat Hij gedaan heeft; 

wij nemen het brood en drinken de beker 

en gedenken de dood van Jezus, uw Zoon. 


