
Boekenbeurs Tereken 

 
In de kerk vindt u een hele reeks boeken. 

Deze kan u gratis meenemen,  
voor uzelf of voor iemand  

wie u er een plezier mee kan doen. 

Wie er graag een vrije  bijdrage voor geeft,  
kan deze in het mandje leggen. 

Dat wordt besteed voor mensen in nood. 
 

Veel leesplezier! 

 

Christophe speelt op orgel dansen en liederen uit  
manuscripten van Anna Maria Van Eijl en Susanne Van 

Soldt rond 1600 uit de Nederlanden. Voor de viering: 
3 anonieme werken: Prelude, Almande de symmerman 

en Brande champanje 

 
Terwijl de voorgangers naar voor komen, dragen we  

de kruisjes van hen die in oktober in ons midden.  
We plaatsen deze op de tafel waar leven gedeeld  

worden en noemen hun noemen om zo voor hen te  
bidden. Zingen we om hun en Gods nabijheid. 

 
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 
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Geen onheil 
maar redding 



Bidden om nabijheid 
Bidden wij om mensen  
die het geloof hoog houden, 
die warmte uitstralen,  
die in donkere dagen  
de ogen wijd open houden. 
Help ons ook zulke mensen te worden. 
 
Wij danken U, God, voor de wijsheid  
die komt uit de mond van kinderen, 
die gesproken wordt door bejaarden. 
Zij geven kleur aan ons bestaan. 
Leer ons luisteren naar zulke mensen. 
 
Wij danken U, God, voor alle mensen  
die voor ons een teken van hoop zijn.  
Wij danken U  
voor het kleine wonder van elke dag. 
Help ons dat ook wij voor anderen  
tekens van hoop mogen zijn. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 
 
Stiltemoment 
 
Gebed  
Goede God, niets dat uit onze handen komt  
blijft duren.  
Maar uw Trouw is eeuwig, uw Liefde blijft. 
Sta ons bij en wees onze steun om,  
in de wisseling der tijden,  
het echte leven niet uit het oog te verliezen, 
het leven dat ons wordt aangereikt  
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 

Lied 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat kiemt en groeit, 't begin is klein 
en niemand hoeft volmaakt te zijn. 
Wie als een kind zo wijs kan zijn, 
leeft in Gods ogen prachtig. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
Brabanschen ronden dans ofte Brand 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pleegzorg bestaat in heel veel verschillende vormen.  
Een pleegkind kan vele jaren in je gezin wonen.  

Maar je kan ook kiezen om een kind af en toe een weekend 

op te vangen. Samen wordt gezocht naar de vorm van 
pleegzorg die je op het lijf geschreven is. 

 
Ook volwassenen met een beperking hebben vaak  

extra ondersteuning nodig. 

Dank zij gastgezinnen kunnen zij ergens thuis zijn. 
 

Vijf stappen om pleegouder te worden: 

1. Vraag informatie aan: info@pleegzorgoostvlaanderen.be  
    of  800-30181 

2. Kom eens langs op een infosessie: 
    www.pleegzorgoostvlaanderen.be 

3. Volg het vormingsprogramma en enkele persoonlijke  
    gesprekken 

4. Neem de beslissing 

5. Wachten op de komst van een pleegkind. 
 

Achteraan in de kerk liggen folders ter beschikking. 

Week van pleegzorg: 
vrijdag 13 november 
zondag 22 november 

Je thuis delen, verrijkt je leven 



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 
Serband (Gisbert Steenwick) 

 

Slotgebed 
Maak ons ontvankelijk, Heer, 
voor de tekenen van deze tijd. 
Laat ons het goede zien,  
het zoeken naar vrede, 
de drang naar gelijkheid, 
de medemenselijkheid en verdraagzaamheid 
als zovele tekenen van uw Geest  
die werkt in mensen van nu. 
Leer ons ingaan op de goede verlangens 
die in onszelf worden geboren 
en laat ons geluk brengen aan elkaar. 
Laat uw Geest van ons bezit nemen 
zodat vrede, vriendschap en vreugde 
aanwezig zijn waar mensen samenleven. Amen.   

 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
Soms is het leven om te huilen. 
Ziekte en dood zijn dichtbij. 

In machteloze woede moeten we aanzien, 
dat mensen uit elkaar worden gerukt. 

Toekomst wordt in duigen geslagen. 

Licht verandert in duisternis. 
Hoop verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

Hoezo geloven in de goedheid van God? 
Hij lijkt zo vaak de grote afwezige. 

Ons wereldbeeld is vaak zo somber, 

dat we God nauwelijks kunnen ontdekken. 
 

Geloven is opstaan, 
is licht ontsteken  

en warmte verspreiden. 
Het is in de koude  

donkere winter van het leven  

de zachte,  
op springen staande twijgen  

ontdekken. 
Geloven is  

blijven hopen en vertrouwen, 

dat we samen aan de basis mogen staan 
van nieuw leven, van een nieuwe toekomst. 

Het is weten, dat de kleine goedheid 
het zal winnen van het grote kwaad. 

Het is een kwestie van zien, soms even. 

Inleiding op de lezingen 
Laten wij luisteren naar twee,  
niet zo gemakkelijk verteerbare lezingen:  

twee verhalen over het einde der tijden,  
twee verhalen over God die het goede  

zal doen zegevieren.   

 
Eerste lezing Daniël 12, 1-3  
 
Lied 

 Het is goed om te vertrouwen op de Heer  

 Het is goed te hopen op de Heer.  

 
Evangelie    Marcus 13, 24-32  
 
Bonum est confidere … 
 
Homilie 
 
Een stukje orgelmuziek  
Almande prynce (anoniem) 
 

Voorbeden 
Heer, wij danken U voor de tekenen van uw toekomst 
via woorden van bemoediging  
door allen die uw gemeenschap mee dragen. 
Mag hun inzet een teken zijn van uw Rijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heer, wij danken U voor de tekenen van uw toekomst  
in daden van solidariteit  
en het streven naar gerechtigheid 
Mag de inzet van zoveel mensen  
het welzijn dichterbij brengen. 
Vader, wij bidden U … 
 



Heer,  
wij danken U voor de tekenen van uw toekomst  
die mensen stellen door als pleeggezin 
te zorgen voor mensen met een beperking 
of kinderen of in nood. 
Wij danken U dat er mensen zijn 
die aandacht hebben voor anderen 
die gebukt gaan onder zorgen,  
verdriet of tegenslagen. 
Mag uw licht en vrede verder doorbreken  
Vader, wij bidden U ... 
 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God  
die er voor ons is  
en ons in liefde nabij is. 
 
Ik geloof in Jezus,  
die met ons Mens geworden is.  
Die niemand in de kou liet staan,  
die ten dienste stond voor gekwetste mensen. 
 
Ik geloof in de Geest  
die ons bezielt,  
die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid,  
die alles nieuw maakt. 
 
Ik geloof dat wij altijd weer  
mogen vertrouwen op God  
die ons over de dood heen tilt  
naar zijn Rijk van eeuwig Leven. Amen. 
 
Offerande    
Amarillis (anoniem) 

 

Gebed over de gaven 
God, onze Vader, 
rond deze tekens van brood en wijn 
vormen wij gemeenschap in en met U. 
Wij danken U 
dat mensen met zulke eenvoudige dingen 
elkaar en U nabij kunnen zijn. 
Wij danken U vooral voor uw Zoon Jezus 
die ons hierin uw toekomst aanreikt. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, Vader,  
voor het leven dat Gij ons geeft  
en voor de toekomst die Gij ons laat verhopen. 
Voor mensen die ons begeleiden  
en voor allen die ons de weg naar U  
hebben getoond. 
 
Wij danken U  
omdat Gij ons in Jezus van Nazareth 
getoond hebt wie Gij zijt 
en omdat Hij ons voorgaat naar U toe. 
 
 

Samen met allen die U zoeken  
en met allen die U reeds gevonden hebben,  
zingen wij U toe: 
 
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. 
 

God, onze Vader, Jezus is ons voorgegaan,  
arm van geest en zuiver van hart,  
met een mateloze honger naar gerechtigheid  
in dienst van uw Rijk. 
 
Hij was barmhartig,  
toegankelijk voor al wie in nood verkeerde,  
en deelde zijn  hele leven. 
 
Zo was het ook die avond, de laatste met zijn  
leerlingen, toen Hij uit liefde het brood brak (...). 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 

 
Zoals Hij het ons heeft gevraagd  
gedenken wij zijn leven, zijn lijden en zijn dood,  
en zijn opstanding uit de doden, God. 
 
Hij is uw beeld en gelijkenis 
En wij vragen U: 
zend zijn Geest over ons  
zodat wij op Hem gelijken. 
Maak ons zuiver van hart en arm van geest,  
doe ons hongeren naar gerechtigheid. 
Maak ons barmhartig  
en leer ons tot U spreken met zijn woorden. 
 
Wij bidden tot U voor alle mensen  
die meehelpen aan uw rijk hier op aarde, 
dat uw naam 'Ik zal er zijn' rode draad wordt  
van alle denken, doen en handelen. 
 
Neem hen die ons in de dood zijn voorgegaan,  
op in uw Licht (...). 
 

Onze Vader    
 
Gebed om vrede 
In deze drukke tijd willen wij waakzaam zijn 
en ieder teken van verzoening steunen.  
Daarom bidden wij:  
 

Heer Jezus Christus,  
Gij hebt uw leven gegeven  
opdat wij, verzoend en bemoedigd, 
uw Boodschap van vrede dienen.  
Mag uw vrede altijd met ons zijn. 


