PINKSTERWAKE

Zondag 8 mei 2016
c - jaar

PASEN
Ik zeg je, sta op !
Zaterdag 14 mei om 20u00
in de Nicolaaskerk.
Inzingen van de liederen
om 19u45.
Bijzonder welkom!
Zondag 15 mei: PINKSTEREN
Omhaling voor de VZW Pastorale Animatie,
die voor het loon zorgt van onze pastor Lieve.

SCHOOLFEEST
vanaf 14u welkom
om iets lekkers te eten.
Vanaf 14u
treden de kinderen op.

Bedevaart Banneux
Ook dit jaar gaan we op bedevaart
naar Banneux. O.L. Vrouw verscheen
in 1933 8x als maagd der Armen.
Wil je niet te ver weg, enkele dagen
samen bij Haar zijn, kom dan mee van
11 tot/met 15 juli 2016. We verblijven in de
hospitaliteit in 2persoonskamers met vol pension.
Medewerkers zorgen er goed voor jou. We reizen met
bussen met lift voor de prijs van € 190. Inschrijven
vóór 21 mei 2016, bij J. van Tichelen, Vijfstraten 132,
Sint-Niklaas, tel 03/776.78.33.

de geur van gemis

een poëtische voorstelling over verlies
vrijdag 20 mei 2016 om 19u30
rit de maeyer - marie-jeanne van den elzel
lut goossens - diane willems
zang: mieke vanachter
muziek: tom van de venne
‘Huize De Meerleer’ - Hofstraat 7 – St Niklaas
een initiatief van vzw ConTempo
info: 0473 33 68 54; bijdrage: 5 euro

2° Paaszondag
Zo zien
wij Hem
vandaag

3° Paaszondag
vormselviering voor
63 jongens en meisjes

Ik zeg je: sta op
4° Paaszondag
Zo luisteren wij
naar zijn stem
vandaag

5° Paaszondag
Zo lief
heeft God ons

6° Paaszondag
Zo leren wij Hem
meer en meer kennen
en begint er nieuw leven.
Hemelvaart
Eerste communie voor
19 jongens en meisjes

Volg je Mij?
7° Paaszondag

In liefde en vrede
verbonden

PINKSTEREN

Lied

Uren aftellen in de nacht.
Waken tot de klik in het voordeurslot.
Verliefdheid koesteren.
Teleurstellingen troosten.
Ware liefde zegenen.
Weemoedig op het huwelijksfeest.
Dapper in het lege nest.
Luisterend oor, waakzaam hart.
Brood op de tafel, wijn in het glas.
Veilige haven, altijd bereikbaar.
Warme toevlucht, altijd te vinden.

'Moeder' ben je voor het leven.

Dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
Zal dit een huis, een plaats zijn
waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Slotgebed
God, Vader en Moeder,
we hebben weer mogen ervaren
hoe belangrijk vrede voor U is.
Wij willen die Boodschap in ons hart opnemen
en bij iedere ontmoeting
uw woorden 'vrede voor jullie'
ter harte nemen.
Zo willen wij meewerken aan vrede op aarde.
Amen.
Lied voor de maand Mei

Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood dat Gij ons breekt.
Welkom
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren
maakt reeds de link met Pinksteren: wij bidden
vandaag om de Geest van liefde die Jezus ons
beloofd heeft. Die Geest zorgt ervoor dat wij
ook als mensen met elkaar verbonden kunnen
leven. Zo groeit een geloofsgemeenschap.
In het bijzonder verwelkomen wij vandaag alle
mama’s, die op een heel eigen manier aan die
liefde en die verbondenheid gestalte geven,
heel concreet, dag na dag.
Bidden om Gods nabijheid
God, wij noemen u meestal ‘Vader’,
maar vandaag spreken wij U aan als
‘lieve Mama’.
Wees bij ons aanwezig in deze viering
met heel veel liefdevolle aandacht
voor ieder van ons.
Spreek tot ons uw Woord
van verbondenheid en goedheid
en deel met ons uw Brood van Leven.
Help ons zo te geloven
in een Liefde die ons doet leven
en die nooit voorbijgaat,
God, ‘lieve Mama’ voor ieder van ons.
Amen.

Mededelingen
Zending en zegen

In dat leven weten wij ons verbonden
met alle mensen van wie wij houden,
in het bijzonder onze eigen moeder.
We blijven ook verbonden
met mensen die reeds gestorven zijn (…).

Loflied

God, zend uw Geest over ieder van ons,
dat wij alles mogen verstaan
wat Jezus ons geleerd heeft;
dat wij vervuld mogen worden
van zijn liefde.
Daarom bidden wij U met zijn woorden:
Onze Vader
Gebed om vrede en vredewens
Jezus, tussen Pasen en Pinksteren
hadden uw leerlingen zich opgesloten
in een huis, in zichzelf.
Gesloten deuren hebt Gij genegeerd
en Gij zijt binnengegaan.
Gij hebt hun ‘Vrede’ toegesproken.
Toen gingen hun deuren open
en uw vrienden bloeiden open.
Wij bidden U, Heer,
spreek ook tot ons
dat krachtig woord van ‘Vrede’,
opdat ons hart mag openbloeien
tot echte verbondenheid naar uw voorbeeld.
Amen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Delen wij die vrede ook met elkaar.
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
Om in stilte te lezen
Een schreiend mensje in je armen.
Dag en nacht, zorgend nabij.
Trots bij 't eerste tandje.
Leren lachen, lopen, praten.
Een traan bij de schoolpoort.
Knutselwerkjes vertederend bewaren.
Fier om de communicant.
Huiswerk begeleiden.
Vriendjes onthalen.
Tiener in de gaten houden.

Gebed
Goede God,
zozeer zijt Gij met mensen verbonden
dat Gij ons uw Zoon hebt gezonden
om uw liefde met ons te delen.
Wij bidden U:
geef dat wij ons dit uur
met U en met elkaar verbonden voelen.
Dat vragen wij U door Jezus,
uw mens geworden Liefde. Amen.
Inleiding op de lezingen
Beide lezingen spreken over gebed en verbondenheid. In de eerste lezing voelt Stefanus zich
verbonden met God op het ogenblik dat hij gestenigd wordt. In het evangelie bidt Jezus om
verbondenheid onder zijn leerlingen.
Eerste lezing

Hand. 7, 55-60

Orgel
Tijd voor de kinderen
Evangelie Joh. 17, 20-26
Homilie
Voorbeden
Bidden wij om eenheid in onze wereld,
om respect en waardering
in alle verscheidenheid van leven en denken,
om mensen die in die eenheid geloven
en deze daadwerkelijk willen dienen.

Bidden we voor onze gemeenschap,
voor de kleinsten en de grootsten,
voor de jongsten en de oudsten,
voor zieken en gezonden,
voor mensen alleen en mensen samen,
dat wij begaan zijn met elkanders lot,
dat wij elkaar ook in donkere dagen nabij zijn.

Keer U, God, naar ons toe ...
Bidden wij voor alle moeders en grootmoeders,
dat zij vertrouwen en geduld kunnen opbrengen
om elk kind of kleinkind
met vallen en opstaan te laten opgroeien
tot zelfstandige, gelukkige mensen.
Bidden wij voor moeders die er alleen voor staan,
dat zij liefde, begrip en steun vinden
bij mensen die meer geluk hebben.

Keer U, God, naar ons toe ...
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in het ideaal,
van eenheid onder gelovige mensen
waarvoor Jezus bad tot zijn Vader.
Wij geloven dat de Vader en de Zoon
één zijn in liefde:
voorbeeld van hoe het onder mensen
zou kunnen zijn.
Ik geloof dat wij verbonden zijn met Jezus
die bad om eenheid:
eenheid in gezinnen en op werkplaatsen,
in scholen en tehuizen,
tussen Kerken en godsdiensten,
tussen landen en volkeren.
Ik geloof dat de eenheid waarvoor Jezus bad,
een begin zonder einde is van onderlinge vrede.
Wij geloven in dat ideaal
en weten dat er dank zij Gods Geest
naast gesloten deuren
ook deuren open gaan.
In de kracht van diezelfde Geest
hopen wij daarom ons ideaal
van verbondenheid en eenheid
nooit op te geven. Amen.
Offerande
Gebed over de gaven
God,
laat in dit brood en deze wijn
uw visioen van verbondenheid en eenheid
weer zichtbaar worden,
opdat de liefde die Gij aan Jezus hebt gegeven
ook in ons mag zijn,
van uur tot uur, van dag tot dag,
tot in eeuwigheid. Amen.

Bidden bij brood en wijn van Leven
God van alle mensen,
dit is het uur waarop wij samenkomen
om uw grote liefde te gedenken,
en om te vieren - in Jezus’ naam wat Gij, God, voor mensen betekent.
In Jezus van Nazareth
zijt Gij één van ons geworden.
Hij maakte geen onderscheid
tussen mensen
en gunde elke mens een waardig bestaan.
Hij deed mensen opstaan
om de waardige plaats in te nemen
die zij verdienen.
Daarom, en om nog veel meer,
danken wij U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig ...
Goede God, Vader en Moeder,
wij danken u voor Jezus Christus,
die bij ons blijft.
Toen Hij de dood was ingegaan,
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest blijft leven:
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen elkaar vergeving schenken
en voor elkaar de toekomst openen.
Zij hebben erkend dat Jezus
met hen meeging,
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem erkend, Vader,
bij het breken van het brood:
toen zij maaltijd hielden
om Jezus' liefde onder elkaar
levend te houden.
In de nacht waarin Hij werd overgeleverd …
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Trouw aan Jezus' woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken wij U bij deze beker.
Dankbaar gedenken wij
al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en wij stellen ons in zijn gezindheid.
Laat uw Geest rusten op deze gaven:
dat deze heilige tekenen
ons mogen spreken
van Jezus' dood die wekt tot leven.

