
Goed om weten: 

Dinsdag 20 oktober om 20u 

houden we graag een  

Tereken Overleg-t in 

feestzaal Ons Huis. 

Met de nodige afstand en 

geluidsversterking kunnen we uitwisselen over onze 

geloofsgemeenschap in deze tijden, ons eigen 

gevoel bij dit alles en welke mogelijkheden we zien. 

 

Meer info volgt nog. Noteer alvast deze datum! 

Deze week 

Dinsdag starten de avonden rond de psalmen. 

Met de drie groepen van Sint-Niklaas doen we dit 

in de Sint-Jozefkerk.  

Voor het tweede deel van de avond zitten we in 

de groepjes samen. Wie nog altijd twijfelt:  

kom gerust langs om 19u30 om kennis te maken. 

In het kader van Orgelfestival Sint-Niklaas 

2020 vindt volgende vrijdag 2 oktober in de 

Nicolaaskerk het slotconcert plaats: 

Ooit nodigde Jan Pieters, organist van de Abdij 

Roosenberg, de dichter Norbert De Beule uit voor 

een project rond de barokcomponist Girolamo 

Frescobaldi. Norbert werd geraakt door de 

helende kracht van het orgel en schreef nadien 

een hele reeks gedichten over deze 

klankmachine. 

Die gedichten vormen het hart van zijn laatste 

bundel Vigor Anorexia. 

Samen met het Flanders Boys Choir o.l.v. Dieter 

van Handenhoven en organist Dirk Vermeir 

loodst Norbert De Beule ons door deze bundel. 

Meer info en tickets te verkrijgen  

via het cc Sint-Niklaas. 

 

 

Lied  voorzang 
Refrein 
Verbinden, verhalen van toen en van daar 
hertalen in woord en gebaar: 
zijn boodschap van hoe wij  
sinds oorsprong en tijd 
geschenk zijn van God aan elkaar. 
 
Handen die reiken en raken aan wat  
het mens'lijk begrip overstijgt. 
Handen verbinden, als God onder ons  
zijn ware betekenis krijgt. 
refrein 
 
Welkom 
Het had parochieweekend kunnen zijn, 

ware het niet … 

Het had een ontmoetingsmoment kunnen zijn, 

ware het niet … 

Het kan verbInden zijn omdat ... 

 
Verbinden. Draadloos.  

Uitnodigen. Uitgenodigd worden om te verbinden. 

In de loop van dit jaar zullen we ontdekken 

dat we op vele manieren ons kunnen verbinden. 

En dat wij op handen gedragen worden. 

Juist in deze tijd is 'ons verbinden' meer dan ooit 

belangrijk. 

 

Stiltemoment 
Een kort moment om ons hart te verbinden 
met ... 

Zondag 27 september 2020 

26e zondag a-jaar 

ons 

wij 

door: 



Bidden om vertrouwen in Gods nabijheid 

God, Gij die goed zijt  

en woorden van liefde doet, 

Gij die vrede zijt voor mensen, 

Gij geeft ons tijd van leven. 

Laat in ons het vertrouwen groeien dat Gij  

ons draagt, zoals een adelaar zijn jongen  

op vleugels draagt om ze te leren vliegen. 

 

Laat in ons het vertrouwen groeien  

dat wij ons verbinden 

wanneer we anderen uitnodigen  

om naar U te luisteren,  

Gij zijt toch te horen en heel dichtbij  

wanneer mensen spreken met elkaar. 

 

Nooit en te nimmer gaat Gij geborgen. 

Dichtbij en ver zijt Gij van ons vandaan. 

 

Lied  voorzang 
God is die goed is, woorden van liefde doet, 
vrede voor mensen is, tijd geeft van leven. 
 
Zoals een adelaar jongen op vleugels draagt, 
draagt Hij zijn mensen als vrienden op handen. 
 
Licht in hun ogen, gunt Hij de levenden, 
wonen in stilte, doet Hij de doden. 
 
God is die goed is, woorden van liefde doet, 
vrede voor mensen is, tijd geeft van leven. 
 
Zolang er woorden tussen de mensen zijn, 
is Hij te horen en sprekend nabij. 
 
Nooit en te nimmer gaat Hij geborgen, 
dichtbij en ver is Hij van ons vandaan. 
 
God is die goed is, woorden van liefde doet, 
vrede voor mensen is, tijd geeft van leven. 

 

 

Gebed 

God, onze Vader, 

Gij nodigt ons elke dag uit  

om te leven 

en dit leven hier mooier te maken  

voor alle mensen. 

Help ons om samen te genieten  

van uw levensgeschenk. 

Leer ons de mildheid van uw Zoon  

Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

   

Cafaith@Tereken -  
Uitwisselen over leven, 

geloof en gezin 
Wij zijn jonge ouders die deel uitmaken van de 

geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken. 

Vanuit een gemeenschappelijke nood om te 

kunnen uitwisselen omtrent leven, geloof en 

gezin, hebben we Cafaith@Tereken opgestart. 

 

Iedere 2e vrijdag van de maand ontmoeten we 

elkaar en met een drankje in de hand gaan we 

het gesprek aan. Ons eerste 

uitwisselingsmoment zal plaatsvinden  

vrijdag 9 oktober om 20u via een digitale 

Zoom vergadering, waar we aan de hand 

van getuigenissen en vragen elkaar beter leren 

kennen. Afsluiten doen we met een moment 

van bezinning. 
 

Wil je op de hoogte blijven van 

Cafaith@Tereken, bezoek onze facebook 

pagina: https://www.facebook.com/

cafaithtereken 

 

Heb je interesse om deel te nemen?  

Laat het ons weten via facebook messenger  

of via e-mail: cafaith@sintjozeftereken.be. 

Hopelijk tot binnenkort! 

 

Ken je gezinnen die hierin mogelijks 

geïnteresseerd zijn? Geef het hen zeker door! 

Je kan daarvoor een kaartje nemen  

dat je achteraan in de kerk vindt. 

 

 

Joris & Sofie  

Lieven & Bénédicte  

mailto:cafaith@sintjozeftereken.be


Gebed 
Barmhartige God, 

Gij nodigt ieder van ons uit 

om mee te werken in uw wijngaard, 

mee te bouwen aan een betere wereld, 

aan een hemel op aarde. 

Wij vragen wij:  

blijf ons uitnodigen om ons  

met elkaar en met U te verbinden  

in dienst aan onze medemensen. 

Dan doen wij wat Gij van ons hoopt, 

naar het voorbeeld van Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen.  

 

Lied  voorzang 
Refrein 

Verbinden, verhalen van toen en van daar 
hertalen in woord en gebaar: 
zijn boodschap van hoe wij  
sinds oorsprong en tijd 
geschenk zijn van God aan elkaar. 
 
Handen die reiken en raken aan wat  
het mens'lijk begrip overstijgt. 
Handen verbinden, als God onder ons  
zijn ware betekenis krijgt. 
 
refrein 
 

Zending en zegen 

 

Indien mogelijk planten we onze boom. 

Kom je mee?  

We verbinden ons, op veilige afstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wie de gebedskalender 2021  

wilt bestellen: graag deze week 

doorgeven aan Lieve: 

lieve.vandriessen@telenet.be 

of 0479 50 77 04.   

Nu nog aan € 11.  

Inleiding op de lezingen 
In de parabel over een vader en zijn twee kinderen 

heeft Jezus het over twee mogelijke reacties op de 

uitnodiging van God om te werken aan zijn Rijk. 

Hierbij blijkt dat wat men zegt niet altijd overeen 

komt met wat men uiteindelijk doet. 

God pint zich echter niet vast op het verleden,  

telkens geeft hij nieuwe kansen. De levensweg  

die Hij ons wijst, leidt naar het leven.  

 

Lezing Ezechiël 18, 25-28 

 

Orgel 

 

Evangelie   Matteüs 21, 28-32 
Jezus ik denk aan jou, Jezus,  

ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

  

Homilie  

 

Voorbeden  en geloofsbelijdenis  
Enkele sprokkels van wat mensen vorige week 

neerschreven in de viering. 
 

Dank God dat wij U mogen zien als steun en 

toeverlaat in goede en minder goede tijden. 

 

Dank God dat Gij te zien zijt in de natuur die, 

ondanks alles, verder tot nieuw leven komt; 

in de liefde van ouders,  

vooral bij hun kind dat anders is; 

in de vriendschap van mensen  

die zich inzetten voor anderen. 
Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est. 

 
Wij bidden dat wij bruggen bouwen naar 

mensen die de weg naar U verloren zijn. 

Dat wij niemand afschrijven. 

 

Mag de Gingko Biloba boom voor ons  

symbool zijn van: 

-de schreeuw van de aarde zoals we die ook  

van de armen horen. 

-hoop en liefde voor ons  

en onze nakomelingen. 

-vrede in de klein en grote wereld. 
Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est. 
 
 = daar waar liefde woont en goedheid, 
     daar is God. 
 
 



G  = geloven  

 = geven 

 = geschenk 

O = ontmoeten 

 = ontvangen 

 = open staan 

 

D = deelnemen 

 = delen 

 = denken 

 

GOD = meerwaarde 
 
Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est. 

 

Door mijn geloof in God, ervaar ik  

voortdurend zijn hulp om te trachten  

een beter mens te worden.  

In het evangelie geeft Hij ons tips  

en raad hoe wij dit kunnen doen. 

 

Offerande 
Er is geen omhaling, wat niet wegneemt  

dat wij dankbaar uw gift ontvangen,  

dat kan in het mandje achteraan in de kerk. 

 

We brengen het geconsacreerde brood  

in ons midden. 

 

Danken bij brood van leven 

Zie hier: gezegend brood. 

Zie hier, in deze kerk of met ons verbonden,:  

gezegende mensen, 

het gebroken brood dat door mensenhanden 

wordt gedeeld, zodat er genoeg is  

voor iedereen. 

 

God, Gij voedt ons zodat wij ervan leven. 

Gij nodigt ons uit  

om anderen te laten leven. 

Gij geeft niet op, Gij gaat door,  

omdat Gij zoveel van ons houdt. 

 

Wij zijn gezegende mensen, 

gezegend, om in navolging van Jezus 

onze woorden in daden om te zetten, 

om de wil van U, zijn en onze Vader, te doen. 

Wij zijn gezegende mensen 

om voedsel te zijn voor elkaar, 

in navolging van uw Zoon, tot lof van U 

en tot zegen van de mensen. 

 

Kindvriendelijk moment 

 

Onze Vader 
We nodigen u dit werkjaar uit om dit gebed  

telkens te bidden met open handen:  

als symbool voor de draadloze, onzichtbare 

verbinding die eruit vertrekt tussen God en 

on, mensen  

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving  

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Vredewens 

 

Communie 

 

Bij het nieuwe jaarthema 

Het symbool van WIFI, de 'draadloze 

verbinding' hebben we gekozen omwille van 

het hier en nu, deze wereld, deze tijd,  

deze mensen.  

Ons met elkaar verbinden op deze wereldbol 

om de verbondenheid met God te blijven 

zoeken en het leven mooier en zinvoller te 

maken.  

In dit alles worden wij gedragen  

in Gods handen,  

of de handen van mensen,  

of beide handen, 

of ... 

  
  
 

Een dolfijn of een duif, 

soms brengt iemand  

vrede in de groep 


