
 
 

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, vieren, samenzijn, …en nog veel meer. 

Een weekend voor ieder van jullie! 

 

Prijs voor het hele weekend: maaltijden, verzorgd  

logement, 4- uurtjes, gebruik van zalen, … 
 

volwassenen: €110,- 

jongeren: 12 tot en met 17 jaar: € 71 

kinderen: 6 tot en met 11 jaar: € 57 

kinderen: 2 tot en met 5 jaar: € 49 

kinderen onder de 2 jaar: gratis. 

 

Prijs voor wie op zondag komt van 9u tot 16u: 

maaltijden met beetje extra voor gebruik van zalen: 
 

volwassenen: € 35,- 

jongeren: 12 tot en met 17 jaar: € 30,- 

kinderen: 6 tot en met 11 jaar: € 25,- 

kinderen: 2 tot en met 5 jaar: € 22 

kinderen onder de 2 jaar: gratis. 

 

Inschrijven voor 12 september!! 

Zie lijsten en papieren achteraan in de kerk. 

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". 

 

In de maand september willen we aandacht geven 

aan onze schepping. 
 
God van de schepping, 

Gij zijt gezegend om het leven en de aarde  

die Gij ons hebt gegeven. 

In hun schoonheid aanschouwen wij uw glorie. 

Wees bij ons in dit samenzijn  

en help ons de wonderen van uw schepping  

steeds dieper te ontdekken.  

Gij die liefde zijt in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Lied 

Gezegend die de aarde maakt 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen 
 
Gezegend die een woonplaats maakt 
voor wat beweegt en adem haalt, 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 
 
Welkom 

 

 

 

 

23e zondag b-jaar 

5 september 2021 

                     

Open  
staan 



Gebed om nabijheid 

Wij zoeken U, God, 

zoals iemand naar woorden zoekt  

voor wat onzegbaar is. 

Als wij het diepste uitspreken  

dat ons ter harte gaat, 

noemen wij dan niet uw naam? 

Als wij voor U zwijgen, 

omdat wij geen woorden vinden, 

komt Gij dan niet in ons aan het woord? 

God, die ons zo vreemd zijt  

en toch zo vertrouwd, 

dichter bij ons dan wij bij onszelf zijn, 

maak ons aandachtig voor uw aanwezigheid. 

Amen. 

 

Stil gebed 

 

Lied 

Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 
Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 
 

Gezegend zijt Gij om de Geest  
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 
 

Gebed 

Vandaag willen wij U danken, God, 

omdat Gij ons hier  

in uw naam hebt samengebracht, 

om ons met uw liefde aan te raken. 

Laat ons luisteren naar uw roepstem 

en ingaan op uw uitnodiging 

om mensen zorgzaam nabij te zijn, 

alle dagen van ons leven, 

tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing verzekert God ons:  

hoe moeilijk het verleden ook moge geweest zijn,  

er is hoop op een nieuw begin! 

Jezus schept een nieuwe toekomst  

wanneer Hij de oren en de mond opent  

van een doofstomme. 

 

Eerste lezing Jesaja 35, 4-7a 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Orgel 

Slotgebed 

Goede God, wij danken U voor uw woord 

en voor het brood waarmee Gij ons voedt. 

Houd ons hart geopend 

en leer ons elkaar te verstaan. 

Doe ons verstaan wat Gij met ons voor hebt 

en help ons open te staan, 

op te staan en te leven. 

Vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonen overal even thuis, 
handel en wandel en huis na huis, 
loven en bieden op waarheid en waan, 
wagen en winnen en verder gaan, 
mensen, veel geluk. 
 
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 

Noteer alvast: zondag 3 oktober aanstaande: 
startviering voor alle bewegingen en werkgroepen  
van onze geloofsgemeenschap,  
met een drink  
nadien! 

 

Nu te bestellen aan € 11,50. 

Vanaf 15 oktober aan € 15,50. 

 

Bestellen kan bij Lieve: 

lieve.vandriessen@telenet.be 

0479 50 77 04 



En dat wij hen niet vergeten  

die op ons blijven rekenen: 

zij van wie wij houden 

en hen van wie wij nog niet genoeg houden. 

Dat wij hen niet vergeten die naast ons staan, 

ons voorgaan en bemoedigen, 

en hen met wie wij samen op weg zijn 

naar menswaardiger samenleven. 

  

Dat wij evenmin hen vergeten  

die van ons zijn heengegaan: 

dat zij tot ons blijven spreken, 

ons verder oproepen en inspireren,  

ook nu zij gestorven zijn(…) 

  

Beziel ons met uw Geest, 

dat wij elkaar bewaren en voortstuwen  

in de richting van menswaardigheid. 

Dat wij waakzaam zijn om de tekens  

van hoop te zien en dat wij zelf  

zo een teken mogen worden. 

  

Daarvoor willen wij ons inzetten,  

samen, met U en voor U 

vandaag en alle dagen. Amen. 

  

Onze Vader Bidden we met open handen 

   als teken van ons open staan. 

 

Gebed om vrede en vredewens 

Heer Jezus,  

geef ons woorden van vrede in de mond, 

geef ons daden van vrede in de hand 

en geef ons vrede in ons hart, 

Gij die onze vrede zelf zijt. 

Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen 

in de wereld waarin we leven. 
 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 En met uw Geest. 

 

Communie 

Om in stilte te lezen Loes Marijnissen 

Ik wens je ogen toe 

die de kleine dingen van de gewone dag zien 

en in het licht zetten; 

ik wens je oren toe 

die de nuances en de ondertonen 

in het gesprek met anderen opnemen; 

ik wens je handen toe  

die niet lang overleggen 

of ze zullen helpen en goed zullen zijn. 

Licht dringt door het venster van de ziel  

in ons binnenste 

en straalt terug in onze omgeving 

onderweg met medemensen, 

als een venster zijn, 

waardoor Gods liefde in de wereld schijnt. 

Evangelie  Marcus 7, 31-37 

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 

Bidden we om heil en genezing 

voor mensen die de nood van anderen  

niet meer zien, 

Dat hun ogen weer worden geopend. 

Heer, aanhoor ons ... 
 
Bidden we om heil en genezing 

voor mensen die de klacht van hun medemensen  

niet horen, 

Dat hun oren worden ontsloten. 

Heer, aanhoor ons ... 
 
Bidden we om heil en genezing 

voor mensen die verlamd zijn,. 

die, geknakt door wat hen is overkomen, 

alle moed verloren hebben. 

Dat zij op krachten komen. 

Heer, aanhoor ons ... 
 
Bidden we om heil en genezing 

voor mensen zonder stem: 

de mond worden gesnoerd, 

zij die geen woorden hebben 

voor het leed dat hun werd aangedaan. 

Dat zij tot spreken mogen komen. 

Heer, aanhoor ons ... 
 
Goede God, genees ook ons 

opdat wij met ogen, oren, hart en handen 

goed mogen doen zoals Jezus Messias, uw Zoon. 

 

Geloofsbelijdenis 
als engagement van ieder van ons,  

nu we weer ten volle gemeenschap kunnen zijn. 

Ik geloof in een levende parochie 

waar iedereen zich thuis voelt, 

waar mensen ontvangen worden als gasten, 

waar men begaan is met elkaar. 

  

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap 

die op zoek is naar de eenzame mens, 

die de zieke aandacht geeft 

en waar oudere mensen worden ondersteund. 

  

Ik geloof in een levende gemeenschap 

waar kinderen welkom zijn, 

waar plaats is voor rusteloze zoekers 

en waar jongeren een oase vinden van rust, 

even halt kunnen houden. 



Ik geloof in een levende parochie 

die beademd wordt door de geestkracht  

van Jezus en waar iedereen tegen elkaar zegt: 

'Ik wil mij met jou verbinden' 

 

Offerande 

Uw financiële bijdrage helpt ons om vieringen  

zoals vandaag zo goed mogelijk te verzorgen:  

bloemen, muziek en zang, misblaadjes, …   

Van harte dank ervoor!  

 

Gebed over de gaven 

We brachten brood op de tafel. 

Daarbij denken we aan al het voedsel  

dat er is om gedeeld te worden, 

als iets dat ons vertelt  

van de inzet en zorg voor mekaar. 

Wij bidden U, God, mag het ook hier  

een teken van solidariteit worden. 

  

We brachten het sap van de druiven aan,  

de wijn die mensen ervan maken. 

Het is de feestelijke drank van de vrede, 

die koste wat het kost moet komen. 

Het is een teken van verbondenheid  

dat al leeft bij zo velen, 

Het is feestelijk samenzijn, voor rijk en arm. 

Wij bidden U, God dat ook wij geloven  

in de droom van verbondenheid. 

  

De kaarsen branden: 

mag het in ons branden: 

het vurige enthousiasme  

voor een nieuwe wereld, 

met vertrouwen en doorzettingsvermogen  

om eraan te werken, 

het vuur ook van warme menselijkheid, 

van liefde die ons doet gaan  

waar nog geen wegen zijn, 

naar het voorbeeld van uw Zoon Jezus. 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. 
  

In uw naam zijn wij hier samen. 

Wij noemen U God en Vader. 

Niemand heeft U ooit gezien,  

maar elke dag opnieuw 

is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt 

daar waar mensen elkaar vinden  

en van elkaar houden, 

waar mensen de handen in elkaar slaan  

en kleine stappen zetten 

om deze wereld om te bouwen tot uw wereld. 

 

Wij zien U aan het werk, God, 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in groeiende solidariteit, 

in blijvende verbondenheid, 

in de kleine en grote inzet  

voor vrede en gerechtigheid. 

 

Daarom zingen wij U toe: 

 

Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon: 

de woorden die Hij sprak, 

waren uw woorden en worden nu de onze. 

Zijn keuze voor kleine mensen  

was uw keuze en wordt nu de onze. 

  

In Hem hebt Gij uw droom  

in onze handen gelegd: 

dat lammen niet lam blijven  

en doven niet doof. 

Dat er voor elke mens leven mogelijk is,  

leven in overvloed. 

  

Hem willen wij hier noemen 

als inspiratie, 

als wegwijzer voor ons leven, 

als blijvende oproep om te blijven doen  

wat Hij heeft gedaan(…) 

   

Daarom bidden wij U:  

beziel ons met uw Geest. 

Dat wij vanuit zijn inspiratie weten  

wat groeikracht heeft. 

Dat wij midden de ontmoediging  

de fantasie bewaren en wegen blijven vinden 

naar de nieuwe toekomst 

die Gij ons in handen hebt gegeven. 


