
 

Vrijdag 30 oktober 2015 om 20u in  Sint-Jozefkerk. 
 

Kaarten aan € 10. 
Voorverkoop en  jongeren onder 25 jaar: € 8. 

Te bestellen: parochiesecretariaat:   

03 776 11 07      
of  secretariaat@terekenparochie.be  

 

 
 

 
 

 

 
U weet misschien dat het ons zinvol leek om onze  

parochieraad op te frissen. Vanaf dit werkjaar gaan  
we daarmee van start. Parochieraad wordt dus: 

'Tereken overleg(t)' 
 

-U voelt zich verbonden met deze gemeenschap  
-U vindt het belangrijk dat wij blijven groeien  

-U hoort graag wat er zoal gaande is, wat er leeft,  
wat onze aandacht krijgt  

-U ontmoet graag andere mensen die mee denken  

-U vindt overleg belangrijk. 
-… 

Dan nodigen wij u van harte uit! 
Dit is een samenkomst van overleg, waar ook  

beslissingen genomen worden. In die zin is het  

belangrijk dat er een voldoende aantal aanwezigen zijn.  
Donderdag 08 oktober in het vergaderzaaltje van 

“Ons Huis” (Schoolstraat 270, links op de binnenkoer). 
Welkom vanaf 19u45, start om 20u, einde vergadering 

om 22u. Op de agenda: 

 Bezinningsmoment 

 Korte inleiding 5 domeinen (verkondiging, liturgie, 
diaconie, gemeenschapsvorming  en materiële  
zaken) waarin mensen actief zijn op onze parochie. 

 Domein “Verkondiging”: 

Gesprek hierover in groepjes rond drie vragen: 

 -Wat heeft ons jaarthema “ik zeg je, sta op”  
   met verkondiging te maken? 
 -Wat versta je onder verkondiging? 
 -Aan wie wordt er verkondigd? 
 Voorstelling door de coördinatoren Agnes en Ingrid. 

 Pauze met hapje en drankje 

 Tijd voor dringende zaken 

 Terugblik op de voorbije activiteiten van onze  

parochie (viering OLV Hemelvaart, Terekenfeesten, 
viering Boskapel, startviering) 

 Vooruitblik op de komende activiteiten  

 Nieuws uit Kerkfabriek, parochieploeg, VZW 

 Afhaalrondje (wie wil wat kwijt) 
 

Van harte, het dagelijks bestuur 'Tereken Overleg(t)': 
Nathalie Pannier, André Thierens, Dirk De Meester, 

Miepol De Rouck, Luc Maes en Lieve Van Driessen 

Lied   

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht. 
 
Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij, 
teken van vrede zijn, zo trouw als Hij. 
 
Welkom 
Mens en medemens. We kunnen het beleven in alle 
mogelijke combinaties. Mensen kunnen elkaar  
gelukkig maken. Wie een ander omarmt, draagt in 
zich de liefde van God zelf. Immers, mensen die 
van elkaar houden, zijn parels in Gods ogen.  
En wie van mensen houdt, ziet ook de natuur 
graag. Zo leerde ons Franciscus van Assisi,  
wiens feest wij op 4 oktober vieren. 
 
Bidden om Gods nabijheid 
God, 
Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld. 
Wij kunnen U herkennen 
in de liefde die ons met elkaar verbindt. 
Wees hier bij ons aanwezig 
en laat uw liefde doordringen tot in ons hart. 
Wees hier bij ons aanwezig 
en leer ons elkaar lief te hebben 
zoals Gij van ons houdt. 
Wees hierbij ons aanwezig 
en laat uw en onze liefde uitstralen 
over heel uw schepping. Amen. 

Parels 
in Gods ogen 

27 e zondag door het jaar - b 
4 oktober 2015 
Franciscus van Assisi  
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Loflied  het Zonnelied van Franciscus 
Wees geloofd, mijn Heer 
door al Uw schepselen 
vooral door broeder zon, 
die de dag brengt en ons beschijnt; 
schoon is hij 
en stralend in grote luister: 
van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis. 
 

Wees geloofd, mijn Heer, 
door zuster maan en de sterren, 
aan de hemel heeft U ze gezet, 
klaar, kostbaar en mooi. 
 

Wees geloofd, mijn Heer, 
door broeder wind en de luchten 
en wolken en heldere hemel 
en ook door het weer, 
dat gij Uw schepselen geeft. 
 

Wees geloofd, mijn Heer 
door zuster water, 
zo nuttig en nederig 
zo kostelijk en kuis. 
 

Wees geloofd, mijn Heer, 
door broeder vuur, 
door wie U de nacht laat verlichten. 
Schoon is hij en vrolijk 
en krachtig en sterk. 
 

Wees geloofd, mijn Heer, 
door onze zuster, moeder aarde, 
die ons draagt en voedt en ons 
velerlei vruchten schenkt 
en kleurige bloemen en gras. 
 

Wees geloofd, mijn Heer, door hen die 
om Uw liefdeswil vergeven, 
die onzekerheid en verdriet verdragen. 
Zalig zij die in vrede volharden. 
Zij worden door U gekroond. 
 

Wees geloofd, mijn Heer, 
door onze zuster, de lijfelijke dood. 
Zalig degenen die zij verzoend vindt 
met Uw heiligste wil. 
Hen kan de tweede dood niet deren. 
 

Looft en prijst mijn Heer! 
 
Gebed  
God, Gij hebt mensen ertoe bestemd  
elkaars geluk en vreugde te zijn. 
Waak over de liefde van allen  
die elkaars duurzame bondgenoten willen zijn. 
Houd het vuur van onze liefde brandend,  
opdat wij van harte tegemoet komen  
aan elkaars kwetsbaarheid,  
en opdat wij in elkaars liefde en trouw  
geborgenheid en vrede vinden. Amen. 

Slotgebed 
God van liefde,  
Gij hebt in den beginne  
de mensen geschapen om elkaar lief te hebben,  
en Gij hebt gezegd: 'zo is het goed'.  
Leer ons te leven in respect voor elkaar,  
dat wij elkaars anders zijn niet veroordelen,  
maar juist waarderen als een gave,  
die het leven verrijkt.  
Vernieuw ons leven door de kracht van uw Geest, 
schenk vrede en verbondenheid  
aan mensen en volkeren,  
opdat de wereld goed wordt, zoals Gij hebt gewild. 
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. 
Amen.  
 
Lied 

Om water voor de zee te zijn, 
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
(-gezocht, gekend, verloren-) 
om avond en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, 
om niet te zijn verloren. 
 

Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn 
gaat iemand tot een ander. 
Naar verten die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 
 

Orgel 



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. 
 
Communie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
 

4 oktober: feest van Franciscus van Assisi. 
 
Bij mijn aanstelling als bisschop van Rome koos 
ik zijn naam als gids en inspiratiebron. 
Franciscus is volgens mij het voorbeeld bij uit-
stek voor de bescherming van het zwakke en 
voor een integrale ecologie, beleefd op een 
vreugdevolle en authentieke manier. Hij is de 
beschermheilige van allen die studeren en wer-
ken rond ecologie en hij is ook geliefd bij vele 
niet-christenen. Hij had een bijzondere aandacht 
voor zowel Gods schepping als voor armen en 
verlatenen. Hij was liefdevol en werd geliefd 
voor zijn vreugde, zijn edelmoedig engagement, 
zijn allesomvattend hart. Hij was een mysticus 
en een pelgrim die in eenvoud leefde in een 
wonderlijke harmonie met God, met de ande-
ren, met de natuur en met zichzelf. In hem 
wordt duidelijk hoe de zorg voor de natuur on-
losmakelijk samen gaat met rechtvaardigheid 
tegenover de armen, maatschappelijk engage-
ment en innerlijke vrede. 

 
Zijn getuigenis toont 
ons eveneens dat er 
voor een integrale eco-
logie een openheid 
nodig is voor dat wat 
de taal van de wiskun-
de en de biologie over-
stijgt en dat ons richt 
op het wezenlijke van 
de mens. 

 
 
Paus Franciscus  
in ‘Laudato si’. 
 

 

 

Inleiding op de lezingen 
“Het is niet goed dat de mens alleen blijft”, zo dacht 
God en Hij gaf aan de mens een medemens.  
Met de liefde tussen mensen bouwt Hij zijn koninkrijk 
uit over de wereld. Wat dat koninkrijk betekent,  
kunnen kinderen ons leren. 
 

Eerste lezing  
Genesis 2, 18-25  
 

Tijd voor de kinderen 
 

Orgel    
 

Evangelie    Mc. 10, 2-16  
 

Homilie 
 

Voorbeden   
Bidden we voor alle mensen  
die in een relatie met elkaar verbonden zijn: 
dat zij uit zijn op elkaars welbevinden, 
dat zij elkaars leven mogen verrijken, 
dat hun onderling geluk  
ten goede mag komen aan hun omgeving. 

Voor alle kinderen op aarde: 
dat zij kunnen opgroeien  
in een wereld zonder geweld, 
dat zij onbekommerd mogen genieten  
van hun jeugd  
en door ons liefdevol  
omarmd en gezegend worden.  
 

Vader van alle mensen … 
 
Voor allen die in Rome zullen deelnemen  
aan de synode over het gezin: 
dat zij trouw zijn aan Gods Woord,   
dat zij begaan zijn met mensen  
zonder stem en zonder macht, 
dat zij met veel liefde en barmhartigheid 
spreken en handelen als navolgers van Jezus. 
 

Vader van alle mensen … 
 
Voor allen die zich inzetten  
voor een duurzaam leefmilieu: 
dat zijn medestanders vinden  
in de klimaatconferentie in Parijs, 
dat alle aandacht uitgaat  
naar de zorg voor kwetsbare mensen 
en voor een kwetsbare natuur. 
 

Vader van alle mensen … 



Geloofsbelijdenis  

Wij geloven dat God ons heeft geschapen 
naar zijn beeld en gelijkenis 
en dat daarom elke mens recht heeft 
op een menswaardig bestaan. 
 

Wij geloven in Jezus, 
die, gestorven en verrezen, in ons leeft 
en ons aankijkt door de ogen van elke mens. 
 

Wij geloven in de Geest 
die het vuur in ons aanwakkert, 
tot volgehouden inzet 
voor vrede en gerechtigheid. 
 

Wij geloven dat de schepping, 
niet eindigde op de zevende dag, 
maar dat zij ook in onze handen is gelegd, 
dat alles wat gebeurt, ons aangaat, 
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Goede God,  
hier bijeen delen wij brood en wijn, 
tekens van vriendschap, liefde en trouw.  
God van liefde,  
wees aanwezig in onze verbondenheid met elkaar. 
Schenk ons een open blik, 
zodat wij elkaar mogen zien met nieuwe ogen 
en wij elkaar tot vrede mogen zijn 
in navolging van Jezus, onze Broeder. Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, God, 
dat Gij de mensen roept  
om voor elkaar mens en medemens te zijn. 
De liefde tussen mensen is uw geheim. 
Van U komt het verlangen van elk mensenhart  
om goed te zijn, aanhankelijk en trouw. 
 

Wij danken U voor uw gave 
dat mensen zorg dragen voor elkaar 
en voor het leven dat uit hen geboren wordt. 
In hun liefde herkennen wij 
het gelaat van uw Zoon, Jezus Christus. 
Daarom danken en prijzen wij U. 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer ... 
 

Gij die uw Liefde en uw Brood met ons deelt, 
Gij, God van mensen, 
laat ons in vrede verbonden zijn 
rondom deze tafel van gemeenschap met uw Zoon. 
Zijn Liefde draagt ons  
en doet in ons de kracht groeien om te beminnen. 
Zegen deze gaven van brood en wijn  
opdat zij voor ons tekens worden  
van de liefde die Gij ons toedraagt.   (…) 

Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij.  
 

God, wij gedenken de levensweg van uw Zoon. 
Hij was de Reisgezel van vele mensen 
bij elk moment van vreugde of lijden. 
Hijzelf was de betere wijn op de bruiloft te Kana. 
Zoals Hij toen in een overvloed aan wijn voorzag, 
zo geeft Hij aan alle mensen een overvloed  
van gaven en mogelijkheden om elkaar te beminnen  
en uw Liefde zichtbaar te maken. 
 

Niemand heeft U ooit gezien, Vader, 
en toch zijt Gij duidelijk aan het werk  
in de ontluikende liefde van mensen, 
in de groeiende trouw tussen mensen, 
in ons samen aanzitten  
aan de tafel van uw Zoon. 
 

Wij bidden U, God, doordring ons met uw Geest, 
dat wij openstaan voor uw Woord en uw Tekenen, 
dat uw hartelijke liefde voor alle mensen 
zichtbaar worde in onze solidariteit met velen,  
dat uw trouw aan ons leven 
duidelijk mag worden in onze verbondenheid 
met hen die reeds gestorven zijn (…). 
 

Zo willen wij leven in onze wereld 
in het spoor van uw Zoon Jezus, 
in de gemeenschap van uw Kerk  
en geleid door uw Geest,  
hier en nu en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede      van Franciscus 
Heer, maak mij een instrument van uw vrede: 
laat mij liefde brengen waar haat is, 
eenheid waar mensen verdeeld zijn, 
vergiffenis 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 
niet zozeer om 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. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
Delen we die vrede ook met elkaar. 


