
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DINSDAG  

16 november 2020 

vergaderzaal van Ons Huis, 

Schoolstraat 270B. 

Welkom vanaf 19u45, start om 20u,  

einde vergadering om 22u. 

’t Is geleden van oktober 2020! 

Nu we terug mogen samenkomen, pikken we de draad 

van ons regelmatig overleg terug op.  

Jouw mening, jouw visie, je ideeën, je betrokkenheid  

is van groot belang. 

Daarnaast wisselen we informatie uit over  

de activiteiten van de bewegingen en werkgroepen  

Het is verrijkend en van groot belang  

dat elke beweging en werkgroep vertegenwoordigd is. 

Spreekt elke groep hierrond iets af?  

Een concreet onderwerp wil ons helpen.  

 

Op de agenda: 

- Kort gebedsmoment 

- We vragen uw mening over……. 

1)  het "koffiehoekje" in de kerk  

     als ontmoetingsplaats.  

Blijf je al dan niet bij het koffiehoekje na de vie-

ring? 

Wat spreekt je aan /wat mis je/  

waaraan heb je behoefte? 

Wat vind je van het aanbod van dranken?  

Wat vind je van de plaats in de kerk? 

Wat zou jij graag verbeteren of veranderen? 

Kunnen bewegingen (af en toe) inbreng hebben? 

Milieuvriendelijkheid? (bekers) 

Wat als in de toekomst het uur van de viering 

verandert? 

2) Inbreng aan een eventuele kerstmarkt (café Derby 

    op Tereken/Knaptandstraat (stuk naar kerkhof) 

Hoe kunnen we als geloofsgemeenschap,  

beweging, …  aan zo'n kerstmarkt deelnemen? 

- Nieuws vanuit: de geloofsgemeenschap, VZW's, 

  de parochie in Sint-Niklaas, kerkraad, bewegingen  

  en werkgroepen 

- Afhaalrondje: met o.m. nieuws uit bewegingen 

 

Noteer ook de verder  

geplande "Tereken overlegt":  

22 februari, 17 mei 2022 

 

Lied   

Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 
 
Duurt de nacht en ben je angstig, 
Christus' licht houd ik jou voor, 
hier mijn hand, hoor naar de vrede, 
waar je dorstig naar verlangt. 
 
Als je weent, wil ik met jou wenen,  
met jou lachen als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 
 

Welkom 
Verbinding over de hele wereld,  

met missionarissen van toen en nu. 

Verbinding in dit biddend en gelovig samenzijn. 

Verbinding in deze herfstdagen ... 

 

Bidden we om Gods nabijheid  

U wil ik noemen, God, bij uw naam, 

Gij onuitsprekelijke, 

zo veraf, zo onbegrijpelijk nabij. 

  

Gij, Levende, 

laat mijn leven de taal spreken 

van uw scheppende liefde. 

  

 
 
 

 

    
 

30e zondag door het jaar - b 

24 oktober 2021 

MISSIEZONDAG 



Laat mijn dag vol zijn van uw levensadem, 

laat mijn nacht geborgen zijn 

in de schaduw van uw nabijheid. 

  

En wanneer ik moet zwijgen, God, 

wees Gij dan mijn woord, 

gesproken in de stilte van de dag. 

En wanneer ik niet meer kan leven , 

wees Gij dan mijn verlangen,  

eindeloos geduldige liefde. 

 

Een moment om in stilte te bidden 
Bidden we in stilte dat we open komen voor  

Gods wijsheid en zijn woord ter harte kunnen nemen. 

  

Loflied we zingen dit Taizélied 3x 

 

Gebed  

God, Vader van alle mensen, zie ons hier:  

uw mensen op zoek naar geluk en vrede,  

hunkerend naar licht en uitzicht.  

Open onze ogen, open ons hart,  

zet ons in beweging samen met anderen,  

samen met mensen over heel de wereld.  

Ga met ons mee op onze levensweg.  

Dat vragen wij U, door Jezus uw Zoon 

voor vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
God brengt het volk uit de ballingschap terug  

naar huis. In het evangelie ziet de blinde Bartimeüs  

door Jezus een nieuwe toekomst opengaan  

en sluit zich bij Hem aan.  

 

Eerste lezing  
Jeremia 31, 7-9 

 

Orgel 
 

Het evangelie verteld 
Marcus 10, 46-52 
 

Homilie 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breng ons waar de mens vergeten, 
uitgesloten, zonder recht, 
waar zijn kreet niet wordt geweten, 
vrede niet wordt aangezegd. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons koffiehoekje is open! 

Kom iets te drinken  

halen zodat we elkaar kunnen ont-

moeten. Het is gratis. 

Je bent zeker welkom! 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 
Heer, geef me een hart dat voor U openbloeit.  

Geef mij ogen om U te zien,  

een mond die over U durft spreken,  

handen die handelen in uw naam,  

voeten die voor U willen wandelen.  

Heer, geef dat ik kan zien  

waartoe Gij mij roept,  

waartoe Gij mij zendt. Amen. 

 

Om in stilte te lezen  Carlos Desoete 
Missie is ontmoeting. 

Ontmoeting tussen mensen 

en tussen gemeenschappen van mensen. 

Ieder heeft zijn eigen kleur, 

en eigen gaven en gebreken, 

eigen rijkdom en eigen noden. 

Maar allen zijn zo gelijkwaardig 

als ze verschillend zijn. 

Ieder heeft aan de ander iets te bieden, 

en elk heeft van de ander  

iets te ontvangen of te leren. 

Als je als mens of als gemeenschap 

elkaar ontmoet, 

zie het leven dat er al is 

- soms klein en verdoken - 

en wees blij en dankbaar 

om zoveel goeds in jezelf en in de ander. 

  

Waar mensen elkaar echt ontmoeten, 

raken zij verbonden met elkaar. 

  

Missie is ook hier 

en is een zaak van elk van ons. 

Jij en jij en jij … en wij: 

wij hebben allemaal onze missie: 

de buurt waar je woont, 

de werkvloer, 

de zieke die je bezoek verwacht, 

de dakloze naast je deur, 

Broederlijk Delen die medewerkers vraagt 

voor de koffiestop, 

of de actiegroep voor veiliger verkeer… 

Ieder beleeft zijn missie 

op zijn eigen wijze en met eigen talenten. 

Maar telkens gaat het om hetzelfde: 

wij zijn hier niet voor onszelf, 

en onze gemeenschap is geen doel op zich, 

maar een middel 

om deze wereld zijn echte bestemming te geven: 

plek te worden waar Hij die heet:  

‘Ik zal er zijn’ de rode draad wordt  

van alle denken, doen en handelen. 

Waar onze God gebeurt. 

Missie is hier én is veraf. 

Want er is maar één wereld 

en er zijn geen grenzen  

aan de solidariteitnoch aan de liefde. 

Voorbeden 

Geef ons ogen, God,  

die de noden zien van anderen,  

zowel hier bij ons als andere landen  

waar ook ter wereld.  

Maar geef ons ook ogen die zien  

waar Gij redding en bevrijding brengt.  

Prijs de Heer, mijn ziel ... 
 

Geef ons monden, God,  

om onze nood en die van anderen  

uit te schreeuwen, zowel hier als wereldwijd.  

Maar geef ons ook monden die 'dank U'  

kunnen zeggen voor uw zorgende nabijheid.  

Prijs de Heer, mijn ziel ... 
 

Geef ons harten, God,  

die zich in kwetsbaarheid durven openstellen.  

Maar geef ons ook harten  

die zich kunnen inleven  

in andermans boosheid en verdriet.  

Prijs de Heer, mijn ziel ... 
 

Bidden we vandaag voor onze  

zusters en broeders van kerkgemeenschappen  

in de hele wereld, en in India in het bijzonder.  

Mogen zij ervaren dat Gij, God hen nabij blijft,  

ook in moeilijke omstandigheden.  

Prijs de Heer, mijn ziel ... 
 

Voor ons hier:  

dat wij mogen blijven openstaan 

voor de Blijde Boodschap. 

Dat wij onze zending, onze missie 

opnieuw leren verstaan. 

Prijs de Heer, mijn ziel ... 
 

God, Gij wilt niet dat wij dwalen in duisternis.  

Licht ons bij onze levensweg.  

Dan zal uw Koninkrijk ons niet ontgaan. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Geloofsbelijdenis 

 

Offerande    
In de hele wereld gaan de collectes tijdens  

de kerkdiensten vandaag naar Missio.  

Deze internationale katholieke organisatie beheert  

het universele solidariteitsfonds van onze Kerk.  

Dit fonds steunt projecten van lokale  

kerkgemeenschappen in de hele wereld. 

Op die manier krijgt elke gemeenschap  

van onze wereldkerk de kans om te bouwen  

aan een warme, gastvrije Kerk waarin aandacht is  

voor iedereen en de meest kwetsbaren  

in het bijzonder.  

Onze Kerk wil de Bartimeüssen van onze tijd  

nabij zijn vanuit een evangelische bekommernis!  

In België voelen we ons vandaag bijzonder verbonden 

met de Kerk in India. Ook zij wil dichtbij mensen zijn, 

ook al is dat niet altijd makkelijk door verschillende cri-

sissen of een beperkte godsdienstvrijheid.  

De kracht van onze Blijde Boodschap  

is sterker dan elke hindernis! 

 

Bidden bij brood van leven 
Het gebroken brood hebben we  

in ons midden gebracht  

en bieden het aan als teken van onze inzet. 

 

God, onze Vader, 

wij danken U voor al die mensen die in U geloven. 

Bij Jozef en Maria heeft Jezus U leren kennen 

als een God van liefde. 
  

Doorheen zijn leven heeft Jezus ons geleerd 

dat niemand groter liefde heeft 

dan Hij die zijn leven geeft voor de andere. 

Op voorspraak van Sint-Jozef 

bidden wij dat alle mensen  

uw liefde in zich laten groeien. 

 

Telkens als wij eten van dit gebroken brood 

verkondigen wij zijn dood, én dat Hij leeft,  

Jezus Messias. 
  

Die ons aanspreekt, 

ondervraagt, bemoedigt, troost, vermaant 

die ons verschijnt in woorden van genade 

'heb elkander lief'. 
  

Die tot ons zegt: 

'Doe dit en denk aan mij. 

Breek je brood en deel je levenskracht, 

schenk je hartenbloed om liefdeswil, 

geef je leven zoals ik het gaf: 

wees mijn zachte kracht, 

mijn lichaam en mijn ziel in deze wereld'. 
  

Wij vragen U:  

Mag het delen van dit brood  

ons hart versterken: 

dat wij vol hoop meewerken  

aan een nieuwe wereld waar brood en recht  

en waardigheid en liefde is voor al wat leeft. 

Amen. 

 

Onze Vader    

 

Gebed om vrede 
Heer Jezus, Gij roept mensen op  

om in uw voetspoor te treden,  

uw voetspoor van vrede,  

vrede over de ganse wereld,  

vrede onder elkaar,  

vrede in eigen hart.  

Maak ons tot boodschappers van uw vrede.  

 De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Inleiding op de communie 
 

Communie 

 


