
NAMIDDAG MET  

ZIEKENZALVING 
Naar jaarlijkse gewoonte  

nodigt  
Welzijnszorg Tereken  

u van harte uit voor een ontspanningsnamiddag.  
Ook uw buren of vrienden vanaf 75 jaar zijn welkom, 

alsook langdurige zieken.  
Dit gezellig samenzijn heeft plaats op: 

Zaterdag  8 oktober 2016 om 14.30 u in de 

feestzaal van  "Ons  Huis", Schoolstraat 270. 
Dit is ons programma: 

- Hartelijk welkom allemaal. 
- Viering met ziekenzalving  

- Tijd voor een babbel en een drankje. 

- Ontspanning verzorgd door Tor Van Peteghem 
- Samen eten 

- Einde voorzien tussen 18u00 en 18u30.0 
Als u nog graag aansluit, meldt u dan vandaag nog 

aan bij Annie Bracke, 03 776 24 81. 

Wie zelf niet kan instaan voor vervoer, kan aan huis 
opgehaald worden rond 14u00 (vermeld dit duidelijk 

bij de inschrijving!). 
Als bijdrage in de kosten vragen wij  7 euro. 

Vorige week overleed pater Marcel Weemaes.  
Gisteren was er zijn uitvaart. We beginnen deze 
viering dankbaar met een lied dat hij schreef. 
 
Lied   

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht. 
 

Zieken omarmen, hun tranen verstaan,  
met hen de kruisweg ten einde toe gaan. 
 
Welkom 
Mens voor de mensen zijn. Is dat niet onze op-
dracht. Gods naam ‘Ik ben er voor jou’ nodigt ons 
uit om niet op onszelf, maar op anderen bedacht te 
zijn. Hij heeft het leven aan onze handen toever-
trouwd. Hier komen wij samen om levenskracht te 
ontvangen en dienstbaar te zijn aan elkaar. 
 
Bidden om Gods nabijheid  
God, uw naam is 
‘Ik ben er en Ik zal er zijn voor jou’. 
Soms voelen wij niet dat Gij bij ons zijt. 
Soms voelen wij ons eenzaam en verlaten. 
Wij komen hier samen  
om uw nabijheid op te zoeken. 
Wees er voor ieder van ons 
als de God die toont dat Hij van ons houdt. Amen. 
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Loflied 

Al wat ik kan is roepen tot U, 
een stem niet groter dan het hier en nu: 
al wat mijn adem aan woorden vindt 
zeg ik aan U. 
 

Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 

Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U. 
 
Gebed  
Heer, onze God,  
wij hebben vele vragen en verwachtingen. 
Maar als het ons niet voor de wind gaat 
is ons vertrouwen in U vaak erg klein. 
Wij bidden U: 
laat ons vertrouwen worden  
als een mosterdzaadje, 
een bron van groeikracht 
om zelf te worden zoals Gij ons hebt gedroomd 
en uw koninkrijk van liefde en vrede 
in onze wereld te brengen.  
Amen.  
 

Inleiding op de lezingen 
Vertrouwvol geloof is een grote kracht, waardoor 
mensen het ook in moeilijke omstandigheden 
kunnen uithouden. Dat ervaart de profeet Habak-
uk in de eerste lezing, en dat leeft Jezus in het 
evangelie aan zijn leerlingen voor.  
 
Eerste lezing Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4  
 

Orgel    
 

Tijd voor de kinderen 
 

Evangelie    Lucas 17, 5-10  
 

Homilie 

Slotgebed 
Versterk mijn vertrouwen, God,  
en maak mijn geloof in uw liefde  
groter en standvastiger. 
Geef me de durf  
om met wortel en al  
uit de grond van mijn zelfgenoegzaamheid  
te komen,  
om me helemaal toe te vertrouwen  
aan de zachte golven van uw tederheid. 
En laat me vooral dankbaar zijn  
om het geschenk van uw vriendschap  
waardoor mijn leven een bron van vreugde wordt. 
Amen. 
 
Lied 

Gods woorden spreken aanstekelijk echt,  
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. 
 
Licht in het duister zijn, laaiende vlam,  
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. 
 
Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij, 
teken van vrede zijn, zo trouw als Hij. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Orgel 
 

 
God heeft zijn hand 

op u gelegd 
‘Ik blijf bij u’ 

heeft hij gezegd 
en zal je leven dragen. 

Met al je duizend vragen 
ben je bij mij geborgen 
vandaag en morgen. 

 
Marcel Weemaes 



Communie 

Om in stilte te lezen 
 

Indien ik je dragen kon 
 

Indien ik je dragen kon over de diepe grachten 
van je gesukkel en je angsten heen 

dan droeg ik je  
uren en dagen lang. 

 
Indien ik de woorden kende 

om antwoord te geven op je duizend vragen 
over het leven, over jezelf, 

over liefhebben en gelukkig worden, 
dan praatte ik met je  
uren en dagen lang. 

 
Indien ik de vrede in je hart kon planten 
door geduldig te wachten en te hopen 
tot het zaad van vrede in je openbrak, 

dan wachtte ik 
uren en dagen lang. 

 
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart 

aan onmacht, ontevredenheid  
en onverwerkt verdriet, 

dan bleef ik naast je staan 
uren en dagen lang. 

 
Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij 
en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel 

ik ben maar een vriend op je weg 
al uren en dagen lang. 

 
En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet: 
je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen 

als je een vriend hebt 
voor uren en dagen lang ! 

 

Marcel Weemaes 

Voorbeden   
Bidden wij voor allen die God aanroepen,  
maar voor wie het lijkt alsof Hij niet luistert: 
dat zij zich gesteund weten door mensen  
die blijven hopen en vertrouwen  
en volharden in het gebed.  

Bidden wij voor mensen die lijden onder geweld, 
in het bijzonder voor mensen die  
ten gevolge van terreuraanslagen 
moeten leven met lichamelijke en psychische pijn: 
dat er voor hen een nieuwe toekomst mag komen. 
 

Ga met ons door de dagen ... 
 
Bidden wij voor hen die zoeken  
naar verdieping van hun geloof:  
dat zij daarin steun en bemoediging vinden,  
zodat Gods droom voor hen herkenbaar wordt.  
 

Ga met ons door de dagen ... 
 
Bidden wij voor onze plaatselijke gemeenschap  
en voor alle christenen: 
dat wij bij elkaar het vuur aanwakkeren  
van Gods liefde  
en met vreugde en vertrouwen getuigen 
van ons geloof in Jezus.  
 

Ga met ons door de dagen ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, Grond van alle bestaan, 
die ons het leven ten volle gunt. 
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
 
Ik geloof dat Jezus Mens was naar Gods hart.  
Hij riep ons op Gods droom waar te maken. 
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 
Voor ons allen betekent Hij verlossing. 
 
Ik geloof in de heilige Geest,  
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt. 
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn 
van de ander helpt ontdekken.  
 
Ik geloof in een Kerk,  
die Gods droom begrijpt  
en probeert ernaar te leven 
om zo mee te bouwen  
aan een betere toekomst. 
 

Ik geloof dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het leven  
over de dood heen. Amen. 



Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Heer God, als uw dienaars  
hebben wij deze tafel klaargemaakt. 
Nu nodigt Gij ons uit om aan tafel te gaan 
en zijt Gij het die ons bedient. 
Neem van ons dit brood en deze wijn aan  
en laat ze worden tot uw gaven aan ons. 
Zo kan ons godsvertrouwen groeien  
en uitgroeien tot een boom van leven, 
die schaduw biedt aan veel mensen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Gij God, aan wie wij in ons daagse doen 
achteloos voorbijlopen als waart Gij er niet - 
die wij kunnen missen wanneer het ons goed  
en voor de wind gaat - 
aan wie wij twijfelen wanneer het tegen zit  
en de nood aan de man komt. 
 
Gij God, dieper in ons leven  
dan we vermoeden; 
meer met ons begaan dan we beseffen; 
meer onze toekomst dan we verwachten; 
Gij die soms wordt gehoord  
door wie rust vinden 
en de stilte laten spreken, 
door wie voor U openstaan. 
 
Gij geest en adem, 
zonder wie wij er niet zijn, 
zonder wie het geen leven is. 
Tot u richten wij ons. 
Wij willen u loven en prijzen met deze woorden: 
 
Heiig, heilig, heilig ... 
 
God,  
Gij hebt ons Jezus gegeven 
als een onmiskenbaar  
teken van Leven. 
Op de laatste avond  
voor zijn dood 
heeft Hij dat duidelijk  
gemaakt voor zijn leerlingen 
en ook voor ons.    
(…) 

Dankend vieren wij samen het leven van Jezus. 
Geen leven is zo vruchtbaar geweest, 
geen mens was zo gegeven. 
 

Hij is met U de weg gegaan ten einde toe, 
en zie, Hij leeft. 
Gij hebt Hem gemaakt tot Heer van alle leven-
den, hoop en toekomst voor onze wereld. 
 

In Hem breekt een nieuwe schepping door. 
Uit de dood ontspringt het leven in al zijn volheid. 
Daarom voelen wij ons ook verenigd  
met allen die reeds in uw liefde zijn opgenomen (…). 
 

Om Hem durven wij hopen  
dat alles mogelijk wordt: 
het onheil gekeerd, de boosheid overwonnen, 
de dood vernietigd. 
 

Wat Gij begonnen zijt door Jezus, 
breng dat tot voltooiing door uw Geest. 
Hij zal ons bemoedigen als wij twijfelen, 
Hij zal de herinnering aan Jezus 
levend houden in ons. 
Hij zal ons vervullen met zijn kracht, 
want Hij is de Geest van de belofte. 
 

Zo zullen wij met allen 
die in deze wereld hopen en werken 
uw mensen worden door Jezus Christus, 
totdat onze verwachting tot rust komt 
in de vervulling van uw Rijk. 
Amen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Heer Jezus, 
ook al is ons geloof maar zo klein 
als een mosterdzaadje, 
het kan de kiem zijn van iets heel moois: 
mens voor de mensen zijn, 
samen leven in liefde en vrede. 
Voed dat kleine zaadje vol leven 
met uw gaven van Brood en Wijn. 
Wees bij ons als bron van levenskracht 
en bron van vrede. Amen.  
 

Die vrede zij altijd met u. 
 

En 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. 


