
De gebedskalender van Kerk en Leven  

kan weer besteld worden: 

Noteer uw naam op de lijst  

achteraan in de kerk 

of stuur een mailtje naar:  

lieve.vandriessen@telenet.be. 

Je kan het ook doorgeven via het 

secretariaat: 03 776 11 07 

Bestellen voor 15 oktober  

kost € 11. 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 26 OKTOBER 2019 om 14u30 
 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we u uit voor een 

namiddag met ziekenzalving en ontspanning in onze 

geloofsgemeenschap van Tereken. 

Ook uw buren of vrienden vanaf 75 jaar zijn welkom, 

alsook langdurige zieken. 

Dit gezellig samenzijn heeft plaats in de feestzaal van  

"Ons  Huis", Schoolstraat 270. 

 

Ons programma: 

-Welkom  

-Viering met ziekenzalving, voorgegaan door 

 deken Raf Vermeulen en Lieve Van Driessen. 

-Tijd voor een babbel en een drankje. 

-Ontspanning wordt verzorgd door  

  Femma Folliez Nieuwkerken 

-Gevarieerde koude schotel met brood en 

 dessert 

-Einde voorzien tussen 18u00 en 18u30. 

 

Als bijdrage in de kosten vragen wij € 7,00. 

 

Wie zelf niet kan instaan voor vervoer,  

wordt aan huis opgehaald, rond 14u00.  

Inschrijven vóór 13 oktober bij bij Erna Dierick, 

Schoolstraat 202, Sint-Niklaas Tel: 03 766 12 66, 

GSM 0472 56 48 11  

of op het secretariaat van onze geloofsgemeenschap, 

Tereken 5a, 03 776 11 07. 

Met vele groeten, de werkgroep 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK: 

 

Naam: ………………………………………………………. 

 

schrijft in met  ....  personen  

en betaalt hierbij :  €......... . 

 

Moet afgehaald worden : JA      (*) 

    NEEN   (*) 

(*)  Schrappen wat niet past 

Lied 

 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Welkom 
Vandaag willen we opkijken naar Sint Franciscus  

die zeer veel van de dieren hield. 

Ook luisteren we weer naar Jezus' woord. 

We horen hoe Jezus ons oproept om in vertrouwen 

Hem te volgen. De heilige Franciscus was daar  

een schitterend voorbeeld van.  

We mogen ons weer welkom voelen bij Hem  

die zich met ons wil verbinden en voor ons wil zijn  

als Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 

Siltemoment 

 

Gebed om nabijheid 

Leer ons zien: 

de engelen van troost, 

duizendvoud, die Gij ons zendt: 

 

die omarmen, helen, optillen 

en huilen ontelbare tranen, 

 

die versteende harten openbreken 

met bevrijdende kracht van liefde, 

 

Verbonden met  

27e zondag door het jaar-C 

6 oktober 2019 

   
 
 
 

    



die mensen weer mens maken 

en ons verbinden met elkaar, 

 

die genoemd wordt 'Ik zal er Zijn', 

dat ik zal zijn, 

 

behoed me voor wrok en haat  

en voor de dood. 

 

Gloria 
https://www.youtube.com/watch?

v=6Gpdc5Mjjq8 

 
Look at the World - John Rutter (1945)  
geïnspireerd op het Zonnelied van Franciscus 
 
Kijk naar de wereld. Alles om ons heen.  

Kijk naar de wereld, zo veel vreugde en verwondering.  

Zo veel wonderen op onze weg.  

Wij prijzen U Heer voor de hele schepping.  

Schenk ons dankbare harten, dat we mogen zien.  

Alle gaven die wij delen en elke zegening.  

Alles komt van U.  

Kijk naar de aarde die fruit en bloem voortbrengt.  

Kijk naar lucht, de zonneschijn en de regen.  

Kijk naar de heuvels, kijk naar de bomen en bergen.  

Dalen en stromende rivier, veld en vlakte.  

Geprezen zijt gij. 

Denk aan de lente, denk aan de warmte van de zomer  

die de oogst voort brengt voor de winter kou.  

Alles groeit, alles kent een seizoen,  

tot het wordt verzameld in de schoot van de Vader.  

Wij prijzen U Heer. Elke goede gave.  

Alles wat we nodig hebben en koesteren,  

komt van de Heer als teken van zijn liefde.  

Wij zijn z'n handen, beheerders van zijn gulheid.  

Hij is de aarde, en zijn hemelen daarboven.  

Wij prijzen U Heer voor de hele schepping.  

Schenk ons dankbare harten, dat we mogen zien.  

Alle gaven die wij delen en elke zegening.  

Alles komt van U.  

 
Gebed 

God, via Jezus, uw Zoon,  

hebt Gij een Blijde Boodschap gebracht  

aan alle mensen, 

een Boodschap van hoop en vertrouwen. 

Leer ons steeds meer te  vertrouwen  

en ernaar te leven. 

Dan maken wij uw Koninkrijk al een  

stukje werkelijkheid, vandaag en alle dagen  

dat we leven mogen. Amen.  

 

Wie is Sint-Franciscus? 

 

Orgel 

 

 

 

Lied 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

https://www.koorsurplus.nl/wp-content/uploads/Tekst-CR-122d-J.Rutter-Look-at-the-World.pdf#page=1


Om in stilte te lezen 

 

Slotgebed  het gebed van Franciscus 

Maak mij, Heer, 

tot een instrument van uw vrede: 

laat mij liefde brengen waar haat is, 

eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

vergiffenis schenken  

aan mensen die zwak zijn; 

laat mij hoop geven  

aan wie niet meer hoopt, 

geloof aan wie twijfelt; 

laat mij licht brengen waar het duister is 

en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

Heer, help mij 

om niet zozeer zelf gelukkig te zijn 

als anderen gelukkig te maken; 

niet zozeer om zelf begrepen te worden 

als anderen te begrijpen, 

niet zozeer om zelf getroost te worden 

als anderen te troosten; 

niet zozeer om bemind te worden 

als te beminnen; 

want als ik geef, zal mij gegeven worden; 

als ik vergeef, zal mij vergeven worden; 

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer alvast: 

Donderdag 07 november 2019:  

Tereken Overleg-t  

over de liturgie in de parochie  

van Sint-Niklaas. Ook voor ons  

kunnen bepaalde voorstellen gevolgen hebben 

voor het vieren in onze kerk!  

Hou de datum vrij! 

Evangelie  Lucas 17, 5-10  
Geloven in een God die begaan is met ons leven, 

is nooit vanzelfsprekend geweest. 

Zoals eens de apostelen, blijven ook wij zeggen: 

‘Heer, geef ons meer vertrouwen’. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden we voor uw wereld, Heer,  

waarin mensen slachtoffer worden  

van geweld en onrecht. 

 

Bidden we voor uw Kerk, Heer,  

die haar enthousiasme wel eens kwijtgeraakt. 

Wij bidden voor alle mensen die verdrietig zijn  

omdat hun dier gestorven of ziek is. 

Bidden we voor alle dieren, Heer,  

die vaak troost bieden en eenzaamheid doorbreken. 

 

Bidden we ook voor onszelf, Heer,  

die willen leven in het spoor van Christus, 

net zoals de Heilige Franciscus, 

voor een wereld in verbondenheid en vrede. 

Ga met ons door de dagen , ga met ons…. 
 
Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in één God,  

die zorg draagt voor alle mensen, klein en groot, 

Wij geloven in Jezus Christus,  

zoon van God en vriend van alle mensen. 

Wij geloven in de Heilige Geest  

die alle mensen leven doet 

en mensen helpt om zorg te dragen  

voor al wat is en leeft. 

Wij geloven in de Kerk;  

mensen die leven vanuit Jezus. 

Wij geloven dat de liefde van God  

sterker is dan de dood. 

 

Offerande 
De tafel wordt gedekt, terwijl ook u kan delen… 

 

Gebed over de gaven 

Dit brood en deze wijn  

vertellen ons wie Gij voor ons wilt zijn, God. 

Laten we deze gaven in vriendschap 

en verbondenheid met elkaar delen. 

Dat wij daarin een oproep horen  

om ons eigen leven te breken  

en te delen met anderen,  

nu en elke dag opnieuw. Amen. 

 



Gebed bij brood en wijn van leven 

God, vader die het leven schept 

God, moeder die het leven draagt 

wij danken omdat we mogen luisteren 

naar zoemende bijen en zingende vogels,  

naar fluisterende bomen en tedere woorden. 

Daarin mogen wij telkens opnieuw  

iets van U terugvinden, God. 

Dit maakt ons blij en daarom danken wij U. 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

 

God, zie ons bezig, in deze jachtige maatschappij  

waarin er steeds meer onrecht zichtbaar is. 

Wakker ons aan.  

Geef ons woorden  

en maak ons bereid om het aan te klagen.  

 

God, waar vinden we nog plekken,  

waar we mogen en niet moeten? 

God, waar vinden we nog oases  

waar we krachten kunnen opdoen  

en gewoon kunnen bestaan en groeien? 

  

Laten we daarom aan uw tafel vieren:  

dat we samen de tijd en ruimte blijven nemen 

om te ontspannen en te dromen,  

tijd om te lachen en lief te hebben,  

tijd om te spelen, om te lezen,  

tijd om te geven en om te ontvangen. 

 

(...) 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 

 
Geen andere zekerheid is ons gegeven, God, 

dan op weg te zijn naar U. 

 

En wij bidden voor hen die gestorven zijn (…) 

Dat zij mogen leven in verbondenheid met U 

en blijvend met ons. 

 

Wij willen terug geloven en vertrouwen, 

God, in uw Geestkracht midden onder ons,  

alle dagen van ons leven.  Amen. 

 

 

 
 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

God, Gij die Liefde zijt, 

wij geven elkaar de hand, 

knoop Gij de band van liefde tussen ons, 

laat ons met elkaar verbonden zijn  

en met heel uw schepping, 

laat ons aandachtig zijn voor al wat leeft, 

zodat iedereen in vrede kan bestaan. Amen. 

 
De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En wensen wij die vrede ook van harte elkaar toe. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


