
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folder: Zorg voor zieken en bejaarde 
Informatie in verband met 

Ziekenbezoek 

 Ziekencommunie 
 Ziekenzalving 

 

Ter beschikking achteraan  
 aan het infobord. 

Tereken overleg(t):  

donderdag 27 oktober  
in vergaderzaaltje "Ons Huis"  

Schoolstraat 270,  
 

Voel jij je betrokken bij wat leeft op Tereken? 
Wil je informatie en inspraak? 

 

Welkom vanaf 19u45, start om 20u, einde om 22u. 
 

Dit werkjaar willen we ons “overleg” verbinden met onze 
zondagsvieringen, elke avond werken we hiervoor rond 
een gebed of lied uit de vieringen. 
 
Agenda: We leggen "Onze Vader" op ons leven: 

-We beluisteren de gezongen Onze Vader 
-Met de hulp van een tekstje en enkele vragen denken 

we in groepjes na rond enkele zinnen uit de nieuwe 
"Onze Vader" 

-Terugblik op de voorbije activiteiten van onze parochie 

(dankviering, viering O.L.Vrouw Hemelvaart,  Tereken-
feesten, Open Monumentendag, startviering, KKG Islam, 
parochieweekend) en benoemen welke zin uit het  
"Onze Vader" concreet werd gemaakt. 

-Pauze met hapje en drankje 

-Vooruitblik op de komende activiteiten  
(zie parochie- en bewegingsagenda) 
-Nieuws van Dekenaat o.a. de viering 800 jaar Kerk in 
SN, Kerkfabriek, PTT, VZW Pastorale Animatie,  

VZW Katholieke Werken 

-Afhaalrondje (rondvraag) 
 

De volgende "Tereken overleg(t)" avonden:  

 8 december 2016, 23 maart 2017, 8 juni 2017. 

 

De kruisjes van hen die vorige maand overleden zijn, 

brengen we in ons midden. Op de tafel waar leven  

gedeeld wordt, laten wij bij hen een kaarsje branden.  
Zo bidden wij om hun en Gods aanwezigheid. 

 
Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom 
 

Bidden om nabijheid  
Heer, onze God,  
wij willen geloven dat Gij er zijt, 
en het voor ons opneemt 
wanneer wij ons in de steek gelaten voelen. 
Wij mogen bij U aankloppen 
wanneer wij geen uitweg meer zien. 
 

  

29e zondag  
door het jaar - c 
16 oktober 2016 

Ik vraag om de genade  
dat ik steeds meer  
een biddend mens  
mag worden.  



Toch vinden wij het soms moeilijk  
helemaal op U te vertrouwen. 
Soms worden wij ongeduldig 
wanneer ons leven anders verloopt  
dan wij dachten. 
Wij vragen U: geef ons meer geloof, 
help ons trouw te blijven aan het gebed 
en blijf bij ons met uw genade en barmhartigheid. 
Amen. 

 
Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed  

God, Gij vraagt dat wij onze handen  

uit de mouwen steken, 
en niet blijven afwachten, 
niet dromen, maar doen. 
Steun ons in ons gebed 
en in ons pogen recht te doen. 
Laat ons luisteren naar uw Woord  
zodat het handen en voeten kan krijgen 
in levende mensen, 
in levende gemeenschappen,  
hier en over de grenzen heen. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Onze eerste lezing vertelt over zwakken  
die dreigen het onderspit te moeten delven,  

maar die toch nog de overwinning behalen  

dankzij Gods hulp.   
Ook Jezus leert ons dat God recht zal verschaffen  

aan hen die, hoewel ze in de puree zitten,  
toch bij Hem blijven aankloppen. 

 

Eerste lezing Exodus, 17, 8-13 

 
Orgel    

Laat ieder deel van leven zijn, 
van sterk tot zwak, van groot tot klein. 
Laat ieder meester-dienaar zijn, 
verlegen om de vrede. 
Dat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan; 
dat allen met allen gaan, 
met hart en lijf en leden. 
 
Laat alle kracht gebundeld zijn 
en liefde niet gekunsteld zijn, 
om dwars door leugen, schone schijn 
een wereld op te bouwen, 
waar tweedracht en haat verstomt 
en recht niet langer wordt verkromd, 
zodat er een einde komt 
aan weegeroep en rouwen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

 
 
 
 
 

Elke vrijdag welkom in de kapel van  
Onze Lieve Vrouw van Halle  

(hoek Kapelstraat - Tereken)  
om een half uurtje samen  

in stilte te bidden.  
Telkens van 16u30-17u00. 



'De bidder' 
bronssculptuur van Toni Zenz 

Soms bekruipt je het gevoel  

dat alleen maar vragen  
oneerbiedig is.  

Als je niks anders te bidden  
hebt dan het vragen van  

dingen, is dat wel eerlijk  

tegenover God? Alsof je Hem  
alleen maar een plek geeft  

in je leven, omdat je Hem ergens voor nodig hebt. 
Zelfs als dat zo is, dan nog is dat eerbiedig.  

Ga maar na. Als iemand mij hulp vraagt, dan zit daarin 
de erkenning dat ik die hulp blijkbaar kan bieden.  

Dat doet mij goed. Zou dat met God anders zijn? 

Volgens Jezus kennelijk niet. Blijf bidden en vragen.  
En dat bidden is iets van de lange duur; iets dat je  

altijd moet doen. Dat is precies wat we zien in het 
beeld van Toni Zenz: de gestalte is voor altijd getroffen 

in die ene houding van gebed. Voortdurend gebed.  

Heel zijn wezen is gebed geworden:  
roepen en stil luisteren tegelijk. 

Om in stilte te lezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
Heer, met veel verlangens  
zijn wij naar U gekomen,  
Gij zendt ons niet weg met lege handen. 
Wij kregen hier kracht voor de taak  
die Gij ons toevertrouwt: dat wij elkander dienen 
in uw naam, zoals uw Zoon Jezus Christus  
het ons heeft voorgedaan. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelie   Lucas 18, 1-8  
 
Homilie 
 
Voorbeden  
Heer, onze God,  
al biddend willen wij het opnemen 
voor allen die geen woorden vinden  
om te bidden. 
Wij bidden voor hen die bidden  
als een tovermiddel beschouwen 
en wachten op uw antwoord. 

Wij bidden ook voor hen  
die stuk dreigen te lopen op hun ongeduld 
omdat zij menen dat uw oren gesloten zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heer onze God, 
Wij bidden voor de zieken in ons midden,  
voor hen die zich zorgen maken om hun gezondheid, 
voor de eenzamen en ontgoochelden,  
voor allen die wij in ons hart dragen,  
en voor hen die we steeds weer voorbijlopen. 
Luister Heer, verhoor ons bidden …. 
 
Heer, onze God, 
wij bidden voor deze geloofsgemeenschap, 
waarin wij lief en leed met elkaar willen delen.  
Dat wij opkomen voor menselijke waardigheid  
en eerlijkheid. 
Dat wij geduld opbrengen 
om te werken aan rechtvaardigheid en vrede. 
Dat wij niet moedeloos worden, 
maar op uw kracht en liefde blijven vertrouwen. 

Luister Heer, verhoor ons bidden …. 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, de Vader van het leven,  
Zin en Grond van  mijn bestaan,  
Hoop en Uitzicht door alles heen.  
 
Ik geloof in Jezus,  
Mensgeworden God van liefde,  
Mens  voor anderen,  
gekruisigd en gedood,  
maar levend voorgoed. 
  
Ik geloof in zijn Geest,  
die levend maakt en kracht geeft,  
hoop en toekomst biedt. 
Die werkt in mens en tijd.  
 



Ik geloof in zijn Kerk van mensen,  
op weg van donker naar Licht,  
van nacht naar dag. 
Ik geloof in dit leven  
als weg en werkelijkheid  
naar Liefde die volkomen is. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, onze Vader,  
dit brood en deze wijn zijn tekenen  
van onze gaven die wij brengen.  
Ze zijn het lief en het leed  
dat wij met elkaar delen. 
Wij bidden U:  
wees ons nabij, ga met ons mee  
en geef U te kennen door uw Zoon Jezus,  
in eenheid met de Geest  
die ons doet leven tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen luisteren  
naar het leed van anderen, 
die wonden genezen  
door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 
 

Wij danken U, God,  
voor mensen die rust en stilte brengen, 
die oog hebben voor kleine dingen, 
die zich verheugen in de grootheid van anderen. 
 

Wij danken U, God, 
voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 
die eerbied hebben voor het leven, 
die hun hart openen  
voor vergeving en verzoening. 
 

Wij danken U, God, 
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, 
die oprecht zijn in hun woorden, 
die trouw blijven aan hun vrienden. 
 

Wij danken U, God, 
voor mensen die zich spiegelen 
aan de levenswijze van Jezus. 
Met hen getuigen en loven wij U, God: 
 

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. 

Geen andere zekerheid is ons gegeven,  
Heer God, dan op weg te zijn naar U. 
 
 

Ons zoeken naar U  
maakt ons tot een volk onderweg. 
Mensen die verdwalen worden toegesproken 
door Jezus, uw Zoon, 
die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 
 
Die laatste avond zat Hij met zijn vrienden aan tafel 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bidden U, Heer God, 
stuur ons op weg in de Geest van Jezus, uw Zoon: 
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 
dat wij het leven leefbaar maken. 
 

Wij bidden U voor hen die overleden zijn  
(…). 
 

Doe onder ons profeten opstaan 
die het vuur van uw goedheid  
brandend houden, die uw licht laten stralen,  
ook in donkere momenten van ons leven, 
mensen die blijven vertrouwen en bidden. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Heer, geef ons de moed  
om holle woorden en al wat niet echt is,  
achter ons te laten. 
Geef ons de eerlijkheid  
om te erkennen dat er zoveel is  
dat we kunnen doen. 
Geef ons het geloof dat elke vraag  
beantwoord wordt met uw liefde. 
Dan zal er vrede met ons zijn. 
Die vrede zij altijd met u. 
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe. 

 

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 
 


