
 

Enkele data om alvast te noteren: 

Zondag 20/9: parochiale startviering. 

Woensdag 30/9: kiemkrachtgesprek: geloofsgesprek  
na inleidende film met Anselm Grün. 

Zaterdag 3/10 en zondag 4/10: parochieweekend 
(inschrijvingen bij het koffiehoekje). 

Vrijdag 30 oktober: voorstelling door Geert Fierens  
die Franciscus aan het woord laat (zie folder van 

kiemkrachtgesprekken). 

Zondag 15/11: bedankingsfeest voor alle medewerkers 
van deze geloofsgemeenschap en van Terekenfeesten 

Vrijdag 15 januari: impulsavond (nieuwjaarsreceptie). 
Zondag 21 februari: benefietconcert tvv mensen in  

armoede van ter plaatse. 

De middelbare school Da Vinci op de hoek van Tereken 

wil zich meer integrereren. Zij organiseren zondag 
20/9 een fotozoektocht in de wijk en bezoeken daarbij 

ook onze kerk. Daarnaast is ieder van ons welkom in 
de school zelf om in de namiddag een pannenkoek 

met koffie of iets anders te komen gebruiken.  

Van harte aanbevolen!! 
Later in het jaar zullen zij ook meewerken aan het  

benefietconcert dat hier in de kerk wordt gegeven tvv 
Welzijnsschakels, Sint-Vincentius, Welzijnszorg en 

VLOS. Zo kunnen we elkaar steeds beter leren kennen. 

Goed om weten: 

De lijst met de winnende nummers van de tombola  
van Terekenfeesten hangt uit in de kerk  

en in de borden bij de ingang.  
U kan deze ook vinden  

in Kerk en Leven en via: 

www.terekenparochie.be 

OPEN MONUMENTENDAG vandaag in Sint-Jozef 
   

Gratis concert door Christophe om 14u00 en om 15u00.  
 

Verder zijn er die dag ook rondleidingen in de kerk  
en is er mogelijkheid om de toren en de gewelven  

te bezoeken. Geleide bezoeken in de kerk: 

tussen 13.30 u. en 14.00 u Rondleiding in de kerk-deel1 
tussen 14.30 u. en 15.00 u Rondleiding in de kerk-deel2 

tussen 15.30 u. en 16.30 u Rondleiding in de kerk. 
Geleid torenbezoek om 16.00 u en 16.30 u. 
 

Bijzonder dit jaar zijn ook de kapellen die in de kijker 

staan. Voor Tereken zijn dat:  
Sint-Antonius op de Knaptand,  

Sint-Jozef in de Smisstraat,  
Onze Lieve Vrouw van Halle op Tereken  

en Onze Lieve Vrouw  van den IJzer  

op Heimolenhoek. 

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 
Vandaag vieren wij LEVEN. 
Dat leven is zichtbaar geworden in Jezus.  
Hij werd door de mensen gedood, maar God heeft 
Hem doen opstaan. Hij is verrezen. Daarom  
geloven wij dat mensen die gestorven zijn verder 
leven in de liefde van God en van Jezus.  
Daarom hebben wij op het altaar de kruisjes gezet 
van de mensen die in augustus gestorven zijn. 
Daarom ook zullen wij vandaag OWEN dopen  
en hem in Gods naam beloven dat zijn leven nooit 
meer zal eindigen. In dit geloof tekenen wij  
Owen met een kruisje. 
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Bidden om Gods nabijheid 
God van Leven, 
wees hier bij ons aanwezig 
en laat ons delen in uw Leven. 
Draag ons wanneer wij lijden 
onder het sterven van een geliefde. 
Draag ons wanneer wij blij zijn 
om de geboorte van een kind. 
Draag ons wanneer wij hier samenkomen 
om van uw Leven te genieten. 
 
Loflied 

Gebed  
Levengevende God, 
in uw Liefde hebt Gij destijds 
uw Zoon Jezus gezonden  
om mensen voor te gaan op uw weg. 
Ook wij weten ons door U geroepen  
om te leven naar uw Woord. 
Verhelder onze geest opdat wij zouden zien  
wat ons in deze boeiende wereld te doen staat. 
Zet ons in de goede richting  
en vuur ons aan 
opdat wij enthousiast gestalte geven  
aan Jezus’ Liefde. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Petrus herkent in Jezus de Messias, de gezondene 
van God die leven in zich draagt, dat sterker is dan 
lijden en dood.  In dat leven mogen wij delen. God 
draagt ons immers, zoals een arend zijn jongen  
draagt op zijn vleugels. 
 
Eerste lezing Deut. 32, 11-12 

Laat ons bidden om daadkracht en wijsheid 
voor alle christenen 
om in de wereld vandaag  
te durven leven als gelovige mensen, 
om tegen de stroom in zichzelf te kunnen zijn. 
Luister Heer, ... 
 
Slotgebed 
God, 
in een wereld die vaak beheerst wordt  
door macht, geld en aanzien, 
in die wereld zeggen wij U dank, 
omdat er ook mensen zijn 
die zien met nieuwe ogen,  
die van overgave weten, 
mensen met oog en hart voor elkaar, 
mensen die brekend en delend Kerk willen zijn 
in de Geest van Jezus, uw Zoon. 
Help ons God,  
dat ook wij zulke mensen mogen zijn.  Amen 
 
Lied 

Wat God doet dat is welgedaan, 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet in vreugd' en leed: 
zijn vaderlijk ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 



Communie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeden 
Laat ons bidden voor Owen, die gedoopt is 
en voor alle kinderen:  
dat zij met liefde omringd mogen worden,  
dat zij vrede kennen in onze wereld,  
dat om hen heen meer licht dan duisternis zal zijn,  
meer warmte en hoop dan ellende en pijn,  
dat zij vriendschap en verbondenheid  
mogen ondervinden. 
Laat ons bidden voor alle ouders: 
dat zij blijven geloven in hun idealen  
en de kracht vinden om met elkaar, 
hun kinderen te begeleiden op hun levensweg. 

Luister Heer, … 
 
Laat ons bidden voor hen die overleden zijn:  
dat wij hen dicht bij ons weten,  
in het geloof dat zij bij God in goede handen zijn. 
Luister Heer, ... 

Om in stilte te lezen 
Soms vragen ze me: wie is Jezus voor jou? 
Dat is niet zo gemakkelijk te formuleren,  

want ze vragen daarmee naar mijn geloofsbelijdenis. 
Christus is voor mij een mens als God. 

Zijn Boodschap is als dynamiet: 

sommige mensen zet Hij in vuur, 
andere mensen wijzen Hem radicaal af. 

 
Hij was niet zomaar een marxist,  

een liberaal of een socialist… 

Hij kondigde een wereld van vrede aan 
voor alle mensen die in Hem geloofden. 

Ofwel verslijt je Hem voor een dwaze idealist, 
ofwel zie je in Hem de mens zoals Hij moet zijn 

en dan kan je niet om Hem heen.  
Dan moet je afrekenen met alle afgoden: 

geld, schijnheiligheid, macht over anderen, geweld… 

 
Toch is het niet gemakkelijk in Hem te geloven, 

want je komt dan dikwijls alleen te staan 
en je bent erg kwetsbaar. 

Hij eist gewoon een totale overgave,  

roept op tot risico’s. 
En Hij vraagt al onze hoop  

en hoop is alleen maar echt als je ze uitstraalt. 
 

Jezus is voor mij soms een onmogelijke mens 
als ik mijn eigen zin wil doen, 

maar Hij maakt mij ook blij 

als ik iemand anders gelukkig kan maken. 

Orgel 
  
Evangelie     Mc. 8, 27-35  
 
Doopsel van Owen 
- Belofte van de ouders, meter en peter 
- Handoplegging en belofte van de gemeenschap 
 
Lieve God, 
Jezus heeft kinderen de handen opgelegd, 
als teken van liefde, zorg en bescherming. 
Wij willen hetzelfde doen en vragen U, 
dat wij onze handen steeds gebruiken  
om goed te zijn voor Owen, 
dat wij hem steeds de hand  
boven het hoofd houden; 
dat dit kind uit onze liefde ervaren mag 
dat Gij uw beschermende hand  
nooit terugtrekt. 
Laat Owen opgroeien 
als een gelukkig en tevreden kind. Amen. 
 
- Geloofsbelijdenis  

 

Ik geloof dat God een goede Vader is, 
die alles gemaakt heeft 
op aarde en in de lucht, 
om ons blij te maken. 
Wij geloven in de Vader. 
 
Ik geloof dat onze vriend Jezus 
de zoon van God is, 
en dat Hij ons leerde 
dat wij steeds vrienden moeten zijn voor elkaar. 
Wij geloven in Jezus. 
 
Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt 
om goede en lieve mensen te worden.  
Wij geloven in de heilige Geest. 
 
Ik geloof dat het goed is om samen te komen 
en te luisteren, samen te zingen, samen te bidden 
rond de tafel van de Heer. 
Wij geloven in de Kerk. 
 
Ik geloof dat wij na ons leven op de aarde, 
voor altijd zullen verder leven bij de Vader. 
Wij geloven in het eeuwige leven. 

- doopsel met water 
- zalving met chrisma 
- aansteken van de doopkaars 



Lied 

Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, 
Gij die ons uitnodigt rond deze tafel, 
Gij die ons vraagt om in het leven van elke dag 
onszelf te geven en te delen met anderen, 
neem deze gaven van brood en wijn aan 
en maak ons meer en meer 
tot getuigen van uw goedheid voor elke mens, 
door Jezus Christus, uw mens geworden liefde. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, wij danken U 
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 
waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden; 
waar mensen de handen in elkaar slaan 
en samen kleine stappen zetten 
om deze wereld om te bouwen  
tot een wereld zoals Gij hem droomt. 
 
Wij danken U 
omdat Gij aan het werk zijt  
in de liefde tussen mensen, 
die leven doorgeeft aan kinderen. 
Daarom loven wij uw naam  
met deze woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig ... 
 
God,  
wij danken U voor uw Zoon Jezus. 
Met eenvoudige woorden en verhalen 
toonde Hij ons de weg naar U. 
Hij was barmhartig en vol aandacht en begrip 
voor allen die in nood verkeerden  
of niet van tel waren. 

Op de avond vóór zijn sterven (…) 
  
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
  
Dit brood en deze wijn zijn tekens geworden, 
tekens van een nieuwe manier van leven, 
tekens van hoop voor alle mensen. 
  
Daarom bidden wij U, God: 
beziel ons met de Geest die Jezus bezielde,  
dat wij vanuit zijn inspiratie  
en met zijn levenskracht,  
ook bij tegenslagen, 
wegen blijven vinden  
naar de nieuwe toekomst 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 
  
Zo bidden wij voor de mensen die ons dierbaar zijn, 
in het bijzonder voor alle kinderen. 
Zo voelen wij ons verbonden met hen  
die door de dood heen zijn gegaan (…). 
Draag hen verder in het leven zonder einde. 
  
God, daag ons steeds weer uit  
om Jezus’ voorbeeld te volgen: 
goedheid, liefde en respect voor elke mens. 
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte  
om dat vol te houden 
zodat uw Rijk van liefde en vrede 
kan groeien in onze wereld. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Heer, onze God, 
laat Owen gelukkig opgroeien  
in onze soms koude en harde wereld. 
Laat hem ervaren dat Gij een God van vrede zijt. 
Geef dat wij allen, die aan deze wereld bouwen, 
Owen voor mogen gaan in alles wat goed en waar is. 
Laat Owen opgroeien in vrede,  
onbezorgd en blij, 
onder de hoede van uw liefdevolle hand. 
Amen. 
 
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. 


