
Wil je mee op bedevaart naar Banneux?   

Op een 20 km onder Luik ligt deze verschijningsplaats 
van O.L. Vrouw in 1933. Jaarlijks gaan we vanuit het 

bisdom met een groep van bijna 300 personen voor 4 
dagen op bedevaart. Dit jaar van 6 tot 10 juli. We wor-

den begeleid door ere-vicaris Van Puyenbroeck. We 

verblijven er in groep in de hospitaliteit. Er is een ge-
zellige familiesfeer en we vertoeven in een rustige om-

geving in de natuur zonder veel drukte.   
Voor de deelname is de prijs € 180, met inbegrip van 

verblijf in tweepersoonskamer met toilet en douche en 
de reis heen en terug met liftbus.  

Inschrijven tot 12 mei 2015. 

 
Voor meer info: dr. J. van Tichelen, Vijfstraten 132, 

Sint-Niklaas, tel 03/776.78.33 

Wil je graag via mail op de hoogte gehouden  
worden van een aantal activiteiten  
van onze geloofsgemeenschap,  
interessante initiatieven, … 
dan kan je gerust je mailadres bezorgen  
aan Lieve. Of haar een mailtje sturen: 
lieve.vandriessen@telenet.be. 

Landelijke Gilde en K.V L.V. Sint-Niklaas 

nodigt dinsdag 12 mei iedereen uit in de 
Sint-Jozefkerk om 20uur om mee te vieren 

tijdens de eucharistieviering ter gelegen-
heid van de Kruisdagen.  

Dit jaar is het thema : "water, de bron van alle 

leven". Zonder goede grond geen vruchten,  
zonder wortels geen stevigheid,  

zonder water geen leven. Ooit gaf God ons de 
aarde zo maar cadeau. Met al zijn akkers, dieren,  

bomen, bergen, bloemen, zeeën en vissen en nog 
zoveel meer. Nu de dagen weer langer worden  

en de nachten korter zoeken we naar licht en  

vertrouwen. 
 

Daarna is iedereen welkom in "Ons-Huis" 
voor een leuke nababbel en een (gratis) 

pannenkoek met koffie/thee. 
 

Donderdag 14 mei om 10u30: 

Hemelvaartsdag met Eerste Communie  

voor 20 kinderen van de Heilig-Hartschool  

en de Watertoren. 

Chirstophe speel Mariawerken van Johann Pachelbel 

(1653 - 1706): Praeludium in Sol Groot (3) 

Praeludium in sol klein (4) en Toccata in sol klein (15) 
 

Lied 
Lieve Vrouwe, ik kom niet om te bidden 
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te geven, 
niets te vragen, deze dag. 
Ik bezit alleen een grote vreugde 
dat ik U bekijken mag. 
Ik bezit alleen een grote vreugde 
dat ik U bekijken mag. 
 

Lieve Vrouwe, ik kom niet om te spreken 
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te zeggen,  
niets te vragen deze dag.  
Maar bewaar voor mij de grote vreugde 
dat ik U bekijken mag. 
Maar bewaar voor mij de grote vreugde 
dat ik U bekijken mag. 
 

Lieve Vrouwe, voor U wil ik nu zingen, 
een lied dat opklinkt uit mijn hart, 
omdat Gij o zo lief zijt,  
o zo goed zijt, elke dag 
Ik ervaar steeds weer die grote vreugde, 
dat 'k U Moeder noemen mag, 
ik ervaar steeds weer die grote vreugde,  
dat 'k U Moeder noemen mag.  
 
Welkom 
 
Bidden om de nabijheid van Maria 
Maria, wees ons nabij, 
Jij die durfde zeggen:  
"Mij geschiedde naar uw woord." 
Maria, wees ons nabij, 
Jij die je kind ter wereld bracht  
in erbarmelijke omstandigheden.  
Maria, wees ons nabij, 
Jij die je kind vol vreugde aan God opdroeg  
in de tempel.  

6e Paaszondag  
a-jaar 

10 mei 2015 

Lieve  
moeder! 

 
 



Maria, wees ons nabij, 
Jij die al het wonderbaarlijke bewaarde  
diep in je hart.  
Jij die al onze vragen en verlangens hoort en ziet. 
Maria, wees ons nabij, 
Jij die voor ons een toonbeeld bent  
van geloof en vertrouwen.  
Maria, wees ons nabij, 
Jij die voor ons een voorbeeld bent  
van moed en strijdbaarheid. 
Maria, wees ons nabij, 
 met de veelkleurigheid  
van jouw bestaan. Amen. 
 
Loflied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  
God van liefde, uw Zoon  
nam brood en wijn als teken van zijn liefde:  
Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden. 
Help ons, in zijn naam,  
op te komen voor de anderen.   
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen  
van ons leven. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen  
Jezus zegt ons lief te hebben.  
Woorden van hoop, bemoediging en waardering  

richten mensen immers op.  

Maria mocht het ervaren en kon volmondig "ja"  
zeggen toen Gods vraag op haar afkwam. 

En door haar leven droeg zij  
- net als veel mensen vandaag -  

de vrucht van liefde uit. 

 

Lied 
Lieve Vrouwe, van ons land, 
met uw kroon of sleep van kant 
en getorst door ruwe hand 
langs de vlakke wegen, 
Lieve Vrouw langs beemd en gaard, 
Lieve Vrouwke bij de haard, 
door geslachten vroom bewaard, 
schenk ons volk uw zegen. 
Avé Maria, avé Maria, avé Maria. 
 
Moeder die op Vlaand’ren waakt  
van zo ver onz’ heugenis raakt, 
al wat Vlaand’rens grootheid maakt, 
hebt gij ons gegeven: 
eenvoud, adel van gemoed, 
moederweelde, minnegloed,  
reinheid en de stille moed 
voor uw Zoon te leven. 
Avé Maria, avé Maria, avé Maria. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
Magnificat VIII° toni: Fuga’s 10, 1 en 8 

Communie aan huis brengen   
Misschien is het u ook al opgevallen wanneer u tijdens 
de eucharistieviering naar voor komt  

om de communie te ontvangen: iemand naast u vraagt 
één of twee heilige hosties extra en stopt deze in een 

"pyxis" om mee te nemen.  

Het zijn mensen die zo goed zijn om zieke  
of oudere mensen thuis de communie te brengen.  

Het lijkt ons zinvol om deze zorgdragers  
eens samen te brengen: Wie zijn ze? Waarom doen ze 

dit? Wanneer? Op welke manier? … 
Een avond om ervaring uit te wisselen  

en om geïnspireerd verder te gaan. 

Neemt u (wekelijks of bij hoogdagen) voor  
iemand de communie mee, of zou u dat in de  

toekomst graag doen, geef dan uw naam en adres 
door aan: 
 

Fred Derooze, Kuiperstraat 26, 03 776 74 80,  

alfred_derooze@hotmail.com. 
 

OF via het parochiesecretariaat: 03 776 11 07 

De samenkomst is op dinsdag 26 mei  
om 20u00 op de pastorij van Tereken. 

Uitkijken naar Pinksteren: 
-Pinksterwake om 20u00 op zaterdag 23 mei  

in de Sint-Nicolaaskerk 

-Pinksterviering op Tereken op zondag 24 mei:  
breng je zelf een kaars mee van thuis,  

deze mag gerust al eens gebrand hebben.  
Zo kunnen we een warm vuur uitstralen. 



Wij vragen U: blijf ons nabij, 
als we te moe en te onmachtig zijn 
om vrede te stichten. Amen. 
  
Moge Gods vrede altijd met u zijn. 
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 
Meine Seele erhebt den Herren (Duitse magnificat) 

 

Slotgebed    
Heer onze God, 
we danken U om Maria, 
om haar geloof en haar moed. 
Geef ons uw Geest opdat ook wij 
in ons geloof Jezus nooit opgeven. 
Dat we naar het voorbeeld van Maria 
U door Jezus mogen erkennen 
als de eeuwige Bron van leven. Amen. 

Om in stilte te lezen 
Ik ben in de winkelwandelstraat met mijn kleinzoon  
van anderhalf. Opeens klinkt in de verte het geluid  

van een naderende fanfare.  
Ik hurk naast hem neer om samen van het vrolijke  

gezicht en geluid te genieten.  

Kleinzoon houdt mijn hand vast terwijl ik vertel over 
trompetten en bombardons. Hij kijkt met grote ogen 

toe, zonder een spier te vertrekken.  
Het geluid van de grote trom dreunt in onze oren  

en in ons hele lijf. Ik verwacht elk ogenblik dat mijn  

kleinzoon in huilen zal uitbarsten en zich aan mij zal  
vastklampen, maar dat gebeurt niet. Met een strak  

gezichtje volgt hij nauwlettend de passerende fanfare.  
Alleen merk ik dat zijn kleine handje steeds harder  

in mijn duim knijpt als de muziek dichterbij komt.  
Het wordt een echte bankschroef als de fanfare op 

onze hoogte is. Daarna wordt zijn greep geleidelijk aan 

weer losser. Al die tijd heeft hij geen woord gezegd,  
terwijl hij anders bijna voortdurend babbelt.  

God, denk ik, terwijl we naar huis wandelen,  

zo ben jij ook voor ons.  

Een hand om in te knijpen als  
we iets overweldigends  

meemaken.  
Als het even allemaal te groot  

of te veel is.  

Zodat we daarna weer verder  
kunnen gaan met leven.     Kolet. 

Eerste lezing  naar Mia Kwanten 

God neemt het initiatief – zoals altijd – 

Hij zendt zijn Geest naar een jonge vrouw. 

Hij geeft vruchtbaarheid aan Maria, 
Hij is oorsprong van alles. 
 
Maar het meisje schrikt! 
Hoe is het Godsmogelijk? 
De boodschapper spreekt van:  
"een groot man", "Davids troon". 
Dat is Gods droom. 
Het eenvoudige meisje kent deze teksten,  
misschien oppert zij een redelijk bezwaar 
en toch: 
op een blij-rustige toon klinkt haar antwoord: 
"Ik zal doen wat de Heer wil." 
 
Zo eenvoudig, … 
Kan het in onze wereld van vandaag? 
 

Orgel    
Magnificat VIII° toni: Fuga 3 

 
Evangelie     Johannes 15, 9-17  

 
Homilie 
 
Voorbeden 
Voor moeders en allen die met moederlijke zorg 
klaarstaan voor anderen: 
dat zij al wie God hen toevertrouwt,  
geduldig en liefdevol begeleiden op hun weg. 
 
 
 
 
 
Voor moeders en allen aan wie de zorg  
voor kinderen is toevertrouwd: 
dat zij Gods liefde vertolken  
in het gewone en buitengewone van elke dag. 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Voor vrouwen en mannen die leven  
met een onvervuld verlangen naar een kind: 
dat zij zich liefdevol omringd weten door mensen 
die de pijn mee helpen dragen. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Voor moeders en vaders die rouwen om hun kind: 
dat zij steun en troost vinden bij God  
en bij mensen die hen nabij zijn, 
dat zij kracht krijgen voor de toekomst. 
Ga met ons door de dagen … 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God, 
ik geloof dat Hij fouten kan vergeven. 

 

Ik geloof in Jezus, 
ik geloof dat Hij je op het rechte pad helpt. 
 

Ik geloof in de Geest. 
Ik geloof dat God of Jezus daar in voort bestaat. 
 

Ik geloof in de Heer, 
Ik geloof in mezelf 
en als het even niet lukt, helpt Hij mij. 
 

Geloof in God. 
Geloof in Jezus. 
Geloof in de Geest. 
Geloof in de Heer. 
We zien ze nooit 
en toch zijn ze er voor ons. 
 
Offerande    
Magnificat VIII° toni: Fuga 7 

 
Gebed over de gaven 
God van liefde, uw Zoon nam brood en wijn  
als teken van zijn liefde:  
Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden. 
Help ons, in zijn naam, op te komen  
voor de anderen.  Dit vragen wij U vandaag  
en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Vader, van hemel en aarde,  
graag zeggen wij U dank 
om al wat groeit en bloeit, 
om al wat leeft om ons heen, 
om onze moeder-aarde. 
 
Zoals Maria, willen wij vandaag danken  
om mensen die ons in liefde en vriendschap 
nabij zijn. Samen met hen zijn wij onderweg 
en mogen wij voor elkaar  
steun en bemoediging zijn. 
 
Om al dat goede, om al die mooie dingen, Heer,  
bieden wij deze lofzang aan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 = mijn ziel verheerlijkt de Heer. 

Heer, onze God, vandaag wagen wij ons weer  
aan een lied van vreugde en dankbaarheid 
om de grote dingen die Gij aan kleine mensen doet. 
 
Dank zij U, Heer God, wordt het kleine verhaal 
van de allerminste groot. 
Gij keert de wereld om,  
Gij beurt de zwakke beurt op  
en voor wie het leven dient,  
zijt Gij een God van eeuwigheid. 
 
Aan dit lied van kleinen heeft Maria zich gewaagd. 
Tegen allen die het meest kwetsbaar zijn  
en weerloos, heeft zij JA gezegd. 
En zij verwees niet naar zichzelf,  
alleen naar U, Heer God, 
en naar Hem die Gij gezonden hebt:  
Jezus van Nazareth, haar Zoon. 
 
In Maria en in zoveel anderen, 
herkennen wij Jezus,  
die alle mensen een warm hart toedraagt  
tot het uiterste. 
Omwille van Hem en Haar, 
omwille van allen die op het achterplan  
willen verdwijnen  
als het om het geluk van anderen gaat, 
kunnen wij U niet genoeg danken. 
 
Weer zijn wij hier bijeen om Jezus te gedenken, 
om al wat Hij voor ons betekent  
dankbaar ter sprake te brengen en te vieren. 
(…) 
 
Wij willen zijn naam niet vergeten,  
alles wat Hij gezegd en gedaan heeft onder ons  
Laat zijn geest dan niet wijken, Heer God,  
uit ons midden hier, 
maar zich vastzetten in ons hoofd en in ons hart,  
in ons doen en laten, dag in, dag uit. 
 
Laat ons blijven breken en delen, 
zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is. 
Opdat uw rijk moge komt. 
Dat er toekomst is en leven voor ieder mens,  
vandaag en in de toekomst steeds meer. 
Tot alles voltooid zal zijn in U,  
die wij Vader blijven noemen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Het moet wel uw Liefde zijn, Heer, 
die ons heeft aangeraakt en ons drijft, 
die ons doet blijven geloven en hopen 
dat vrede in deze wereld mogelijk blijft. 
 


