
Mededelingen 

Zending en zegen 

VAN HARTE WELKOM, 

jij die leeft met een lege plek door het overlijden  
van je kind, welke leeftijd ook, 
jij die broer, zus, opa, oma, familie of vriend bent 
van deze persoon, 
jij die betrokken leeft bij mensen die hun kind  
uit handen moesten geven. 

Deze HERINNERINGSVIERING   
gaat door op  

Zaterdag 28 januari 2017 om 15u30  
in de Sint-Jozefkerk, Tereken 3, Sint-Niklaas. 

Ook bijzonder welkom op de broodmaaltijd daarna, 
waar we met elkaar kunnen samenzijn. 

Inschrijven bij: Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 
Sint-Niklaas, lieve.vandriessen@telenet.be  of via de 
link op de website: www.terekenparochie.be. 
Bij inschrijving graag naam, adres en telefoonnummer 
vermelden. 

Werkgroep herinneringsviering: 
Jan, Vera, Christel, Anny, Hilde, Lieve 

HERINNERINGSVIERING 

"Kind, jij woont nog steeds in mijn hart" 

Ik hoop dat, 

op de plek waar je nu bent, 

de mooiste kleuren te ontdekken zijn. 

Oei! De boeren zijn bijna op. 

Iedereen wil graag lekker eten. Maar als de boeren 
niet kunnen leven van hun werk, stoppen ze ermee. 

Vredeseilanden zorgt ervoor dat ook de supermarkten 
en voedingsbedrijven wereldwijd  

boeren verder helpen boeren. 

Je kan vredeseilanden steunen 

door een gadget te kopen 
of doe een gift in de envelop 

of via overschrijving op: 
BE64 0000 0000 5252  

Voor de som van je giften gedurende een jaar ontvang 
je vanaf 40 euro een fiscaal attest.  

De kruisjes van zij die vorige maand overleden zijn,  

brengen we in ons midden. Op de tafel waar leven  
gedeeld wordt, laten wij bij hen een kaarsje branden, 

samen met een kaarsje voor al onze doden. 
Zo bidden en danken 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 

2e zondag jaar- a jaar 
15 januari 2017 

Zijn Geest 
onder ons 

mailto:lieve.vandriessen@telenet.be
http://www.terekenparochie.be


Gebed om nabijheid 
Er is in ons bestaan zoveel stil verborgen 
wat alleen door mensen 
die met het leven hecht zijn verbonden 
kan worden gezien en gehoord. 
Er is in ons bestaan zoveel diep geheim, 
wat alleen door mensen 
kan worden geproefd en gesmaakt 
die vertrouwd zijn met groei en verval. 
 
Er is in ons bestaan zo'n verre goede toekomst 
die alleen door mensen wordt vermoed en verhoopt 
wanneer ze in elkaar zijn geborgen, opgegaan. 
 
Er is in ons bestaan zoveel, God, dat spreekt van U, 
Gij die niet te noemen zijt, niet te zien, 
alleen in liefde en trouw ontroerd,  
verwonderd te beleven. 
 
Ontferm U over ons,  
wanneer wij niet onszelf zijn en niet van U. 
Wees ons genadig. Amen. 
 
Lied   strofe 1 en 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
Eeuwige God, wij danken U voor wat wij  
vandaag van U mochten ontvangen.  
U was ons nabij in het woord en in brood en wijn. 
Geef dat uw Geest ook in het leven van alledag  
met ons meegaat. 
Dat vragen wij U door Jezus, onze Broeder,  
voor eeuwig. Amen. 
 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onze Vader    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed om vrede 
Open ons hart voor de liefde. 
Met Jezus willen wij ons leven breken  
zoals dit Brood, 
om het weg te schenken  
voor het geluk van allen. 
Zo kan er vrede groeien in deze wereld, 
nu en in eeuwigheid. Amen. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
Geven wij elkaar een teken van vrede. 

 
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 
 
 
 
 
 

Gebed 
God, bij de doop in de Jordaan 
hebt Gij uw Zoon gezalfd met de heilige Geest. 
Wij vragen U: 
dat ook wij, met Jezus, ondergedompeld worden 
in uw Vuur, in uw Licht, in uw Liefde, 
zodat ook wij ervaren uw oogappels te zijn. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
God stelt zelf zijn dienaar voor.  
Zijn optreden wordt getekend als tegengesteld  

aan dat van anderen. Later zal men in dit profiel Jezus 
van Nazaret volledig herkennen, zo blijkt ook uit het 

evangelie. 

 

Lezing    

Jesaja 49, 3. 5-6  
 

Orgel 
 

Evangelie   
Johannes 1,29-34  
 

Homilie 
 
 
Voorbeden  
Bidden wij tot God  
die ons in Jezus nabij komt. 
 
 
 
 
 
 
 
Voor allen die zich inzetten voor het Rijk van God,  
mensen die met kwetsbaarheid  
van hart en leven  
anderen tegemoet treden en willen opbeuren. 
Dat zachtmoedigheid hun kracht mag blijven. 
Dat ons bidden en ons zingen ... 
 
Voor allen die willen leven naar het evangelie,  
mensen die de Blijde Boodschap van Jezus  
willen uitdragen in deze wereld. 
Dat ze postbodes van Gods vrede zijn. 
Dat ons bidden en ons zingen ... 
 
Voor allen die lijden aan het leven,  
die iemand missen,  
die ziek zijn, ongelukkig, troosteloos. 
Dat ze mensen van God ontmoeten  
die hun broze bestaan nieuwe kracht geven. 
Dat ons bidden en ons zingen ... 
 
Bidden wij in stilte voor wat wij God  
willen voorleggen … 
 



Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offerande  
 
Gebed over de gaven. 
God, onze Vader, 
aanvaard in brood en beker 
onze dank voor Hem 
die in de wereld kwam  
om ons de weg naar het geluk te tonen: 
Jezus, de Zoon die Gij liefhebt 
en onze Broeder. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Hoe moeten wij U danken, Vader, 
voor het geluk dat ons geopenbaard werd 
in Jezus, uw Zoon. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij voor ons toekomst opent 
en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 
Daarom loven en prijzen wij U en zingen 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. 

 
Barmhartige Vader, 
wij danken U voor Jezus Christus, 
die één van ons geworden is. 
 
Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend  
dat zijn Geest aanwezig is 
overal waar liefde woont, 
overal waar mensen  
in elkaar durven geloven, 
overal waar mensen vergeving schenken 
en elkaar de hand reiken. 
 
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 
als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 
Zij hebben Hem herkend, Vader, 
bij het breken van het brood 
toen zij maaltijd hielden 
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden (…). 
 
Als wij dan eten van dit Brood  
en drinken uit deze Beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
Trouw aan Jezus' Woord, Vader, 
breken wij hier dit Brood 
en danken U voor deze Beker. 
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 
en maken zijn voorbeeld tot het onze. 
 
Gedenk in uw goedheid  
allen die ons zijn voorgegaan. 
Zij leven in onze gedachten, 
maar, meer nog, zijn zij levend bij U (…). 
 
Laat uw Geest rusten op deze gaven. 
Dat deze heilige symbolen ons mogen spreken  
van Jezus' dood die tot leven wekt, 
dat wij mogen openstaan  
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 
dat wij vervuld mogen worden  
van zijn liefde en bidden met zijn woorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


