
Zegen  

 

Zending 

 
De familie van hen die het voorbije jaar  

overleden zijn, nodigen we uit om het kruisje mee te 

nemen, samen met een gedachteniskaartje  

met de naam van uw overledene. 

 

Vandaag, maar ook morgen 

op Allerzielen 

blijft de kerk open  

tot 16u00, zodat u in de 

loop van de namiddag hier kan binnenlopen. 

We nodigen u graag uit  

om hier samen nog iets te drinken, 

zoals we hier elke zondag doen,  

achteraan bij het koffiehoekje. 

 

Dank voor uw aanwezigheid,  

ook dank aan het koor Consonant 

 

Wij wensen u warme dagen van verbondenheid toe! 

 

UITNODIGING TEREKEN OVERLEG-T 

Donderdag 07 november vanaf 19u45 

In de grote zaal van Ons Huis, Schoolstraat 

Met dit Tereken Overleg(t) willen we ons voorbereiden 

op het pastoraal beraad van 20 november a.s. 

omtrent (mogelijke herschikkingen van) de 

weekendvieringen in onze stad. 

Op de agenda: 

-Gebedsmoment 

-Vieringen in Sint-Niklaas 

-Pauze met… 

-Liturgie in onze geloofsgemeenschap:  

-Nieuws  

-Afhaalrondje (rondvraag) 

-We sluiten met een gebed. 

IEDER VAN HARTE WELKOM VOOR DIT OVERLEG. 

We horen immers graag uw mening! 

Amfora gaat in gesprek  

met mensen  

van wie het leven  

ten einde loopt. 

Amfora maakt het  

voor hen mogelijk  

om op een  

tastbare manier  

ervaringen, 

overwegingen  

en inzichten  

door te geven. 

Deze avond staat open voor iedereen. 

We vragen enkel een vrije bijdrage. 

VAN HARTE WELKOM! 

Gespreksavond: 

"Blijvend  

verbonden" 
 

Woensdag  

13 november  

om 20u 

in de parochiezaal  

van Belsele 
 

door  

Isabelle Desmidt 

 Laat ons maar van liefde zingen, 

laat ons maar de dood weerstaan, 

laat ons maar elkaar omringen 

met de moed om door te gaan.  
 

Hein Stufkens en Fokke De Vries 

 

Lied  

Koor 
De heiligen ons voorgegaan 
hebben hier niets verworven,  
maar zijn aan 't einde van hun baan 
als vreemdeling gestorven. 
Maar zij geloofden dat Gods hand  
die hen tot daar geleid had 
in 't hemels vaderland  
een stad voor hen bereid had. 
 
Samenzang 

Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! 
Komt zingen wij tesaam met alle heiligen. 
 
Koor 
Zij trokken uit als Abraham,  
door God de Heer geroepen 
zonder te weten waar hij kwam,  
om 't land van God te zoeken. 
Zij zijn gestorven in zijn naam  
en hebben niets geweten 
dan dat hij had gezegd: 
"Ik schaam mij niet uw God te heten". 
 
Samenzang 

Geprezen zij zijn naam … 
 
Samenzang 

Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog  
om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk, 
de weg ten einde lopen, 
één met het heilig trekken volk 
in liefde en in hope. 
 

Geprezen zij zijn naam … 

 Verbonden met 
onze overledenen 



Welkom 
Allerheiligen en Allerzielen, 

het is de tijd van herdenken. 

Niet dat we dit op andere dagen niet doen. 

Integendeel zelfs. 

Maar vandaag noemen we hen  

die we blijvend gedenken: onze heiligen. 

 

Lied 

Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! 
Komt zingen wij tesaam met alle heiligen. 
 
Stiltemoment 

 

Gebed om nabijheid 

God, uw nabijheid troost ons in donkere dagen, 

Gij die te vinden zijt  

in mensen die met ons op weg gaan. 

Wij bidden U: 

dat wij de verbondenheid voelen,  

ook met mensen aan de overkant. 

Dat wij hen heel nabij weten, 

vandaag, maar ook alle andere dagen  

van ons leven. Amen. 

 

Lied  

Koor 

Wanneer de avond komt,  
het groot rumoer verstomt  
en stil valt om ons heen:  
laat ons dan niet alleen. 
 
Samenzang 

Wanneer het duister valt,  
er rust daalt overal  
en mensen slapen gaan:  
zeg ons dan stil uw naam. 
 
Koor 

Wanneer ons deze nacht  
ontneemt de levenskracht, 
verschrikt en angstig maakt:  
zijt Gij het dan die waakt? 

 
Samenzang 

Wanneer het morgenlicht  
verschijnt op ons gezicht, 
ons nieuw en levend maakt:  
hebt Gij ons aangeraakt. 
 

Inleiding op de lezing  
De heilige Augustinus heeft heel wat geschreven. 

Maar zijn bekendste tekst is ongetwijfeld deze  

die we in een uitvaartviering ook vaak lezen. 

Zijn woorden helpen ons immers om  

- ondanks pijn en gemis - te vertrouwen  

op verbondenheid met mensen aan de overkant. 

Gebed om vrede   
met woorden van heilige Franciscus 

Maak mij, Heer, 

tot een instrument van uw vrede: 

laat mij liefde brengen waar haat is, 

eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

vergiffenis schenken aan mensen die zwak zijn; 

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 

geloof aan wie twijfelt; 

laat mij licht brengen waar het duister is 

en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Amen. 

 
 Wensen wij elkaar die vrede toe. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

  

Voorbeden  

Wij bidden U voor allen  

die geen mens meer hebben om voor te leven, 

wij bidden U voor allen  

die ziek zijn en bang zijn voor wat komt, 

wij bidden U voor allen die hun liefde verloren. 

Gij gaat toch met ons door de dagen. 

 

 

 

 

Wij bidden U voor allen  

die de steen op het hart van anderen helpen dragen 

wij bidden U voor allen die als regeerders  

hun verantwoordelijkheid opnemen, 

wij bidden U voor allen die helpen en helen. 

Gij gaat toch met ons door de dagen. 

 Ga met ons door de dagen, ga met ons. 
 

Gij gaat met ons mee, God,  

in wat we doen en in wat we beter laten, 

in ons alleen zijn  

en in de mensen die we ontmoeten, 

in ons zwijgen en in wat we zeggen, 

in ons werk en in ons rusten, 

in onze wensen  

en in wat we er echt van maken. 

Gij blijft bij ons, Heer  

en leidt ons op de goede weg 

de hele dag en de dagen die komen. Amen. 

 

Lied  Vertaling 

Leid mij, Heer, leid mij in uw gerechtigheid  
maak uw wegen vlak voor mijn aangezicht. 
Want het is Gij Heer, Gij alleen  
die mij doet gaan in zekerheid. 
Leid mij, Heer leid mij in ware heiligheid, 
leer mij te vertrouwen in uw liefde. 
Gij zijt onze God, de God van ons heil  
alle heidenen zullen Uw heilige naam loven. 
 



Zij leerden dat uw wens  

voor alle mensen dezelfde is:  

vrede en vreugde, geluk en licht. 

 

Dat Gij zo een liefhebbende God zijt, 

weten wij door Jezus uw Zoon,  

die zijn leven aan ons heeft gegeven. 

Toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat (…) 
 

Verkondigen wij zingend het mysterie van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren,  
totdat Hij komt. 

 

Vele mensen hebben van dat geloof getuigd. 

Sommigen van hen werden daarom gedood. 

Allen die woord en daad  op elkaar afstemden, 

geven wij hier een plaats in ons dankgebed:  

mannen, vrouwen en kinderen,  

die vele heilige mensen  

die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden. 

 

Met hen gedenken wij vandaag  

de mensen die wij hier  

bij naam hebben genoemd 

én hen die wij in stilte verder meedragen,  

maar ook hen wiens naam vergeten is.    

 

Stiltemoment. 

 

Samen met allen  

die verantwoordelijkheid dragen in uw naam,  

met hen die uw naam verkondigen,  

met de vele vrijwilligers, 

met allen hopen wij op een nieuwe wereld  

van vreugde en vrede en belijden wij de naam 

van Jezus als onze voorganger. 

 

Met zijn woorden willen we dan ook bidden. 
Laten we daarvoor elkaar de hand reiken  

om in verbondenheid samen te zijn, 

over de grens van dood heen. 

 

Onze Vader  
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid, in eeuwigheid.  

Amen. 

Lezing naar Augustinus  
De dood is niets. Ik ben slechts naar de andere kant. 

Ik ben mezelf, jij bent jezelf. 

Wat wij voor elkaar waren, dat zijn we nog altijd. 

Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. 

Spreek tegen me zoals weleer, 

op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. 

Lach om wat ons samen heeft doen lachen. 

Denk aan mij, bid met mij. 

Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt, 

zonder hem te benadrukken, zonder droefheid. 

Het leven is wat het altijd is geweest,  

de draad is niet gebroken. 

Waarom zou ik uit je gedachten zijn? 

Omdat je me niet meer ziet? 

Nee, ik ben niet ver,  

juist aan de andere kant van de weg. 

Je zult mijn hart opnieuw ontdekken  

en er de tederheid terugvinden. 

 

Lied  

De kerk is daar waar mensen zijn  
die geven om elkaar. 
Niet in de hoogte is hun God,  
maar diep in hun bestaan. 
 
De kerk is daar waar mensen zijn  
die mét Hem durven gaan, 
niet in de hoogte is hun God,  
maar diep in hun bestaan. 
 
De kerk is daar waar mensen zijn  
die rouwen met elkaar. 
En niemand draagt alleen de pijn,  
een klein maar warm gebaar. 
 
Wij samen gaan de toekomst in  
en dat is onze kracht. 
hier krijgt het leven nieuwe zin,  
verliest de dood zijn macht. 
 
Evangelie  naar Matteüs   

Bij het maken van de drie kruisjes zeggen we: 

 Jezus ik denk aan Jou 

 Jezus ik spreek met Jou 

 Jezus ik hou van Jou 

 

Homilie  

 

 

 

 

Lied 

Zalig zij die Jezus' naam belijden, 
zalig zij die om zijn naam willen lijden, 
die zuiver en blij, zich gans aan zijn liefde wijden. 
 

 

 



Hun namen noemen we …  

Hun namen noemen we …   

want we voelen ons verbonden met mensen  

die door hun eenvoud anderen inspireren  

die bevrijdend zijn, die aandacht schenken 

die vernieuwend zijn, die het goede bevorderen. 

(…) 

 

 

 

Hun namen noemen we … 

want we voelen ons verbonden met mensen  

die onvergetelijk zijn, die om je geven  

die te vertrouwen zijn, die oprecht zijn  

die toegewijd leven. 

(…) 

 

 

Hun namen noemen we … 

want we voelen ons verbonden met mensen  

van alle tijden, van alle rangen en standen  

vaak onopgemerkt om te waarderen  

om van door te vertellen, 

mensen die ook fouten maakten 

maar groot werden in nederigheid. 

(…) 

 

 

 

Hun namen noemen we … 

want we voelen ons verbonden met alle Heiligen:  

mensen die een teken zijn en naar God verwijzen, 

ze leven in ons door en houden de hoop gaande. 
 

stiltemoment 

 

Lied  

Zalig zij die Jezus' naam belijden, 
zalig zij die om zijn naam willen lijden, 
die zuiver en blij, zich gans aan zijn liefde wijden. 
 
Een moment met de kinderen  

 

Offerande 

De omhaling is bestemd voor de betaling  

van onze pastor Lieve. Zij werkt voltijds  

voor onze geloofsgemeenschap van Tereken,  

maar zoals u misschien weet,  

krijgen wij daar geen toelage voor.  

We staan dus volledig zelf in voor haar verloning.  

Onze bijdrage is een teken van verbondenheid  

van een geloofsgemeenschap hier ter plaatse.  

Dank u wel!  

 

Tijdens de offerande dekken we de tafel  

met licht en bloemen, brood en wijn … 

en zingt het koor: 

 

Het brood, het goede brood, 
dat redt ons van de dood 
en houdt ons in het leven, 
het is van God gegeven. 
 
Het brood dat God ons gaf, 
dat groeit van boven af, 
het is uit hemels koren, 
het is uit God geboren. 
 
O brood, o hemels brood,  
Gij redt ons van de dood 
met menigvuldig leven,  
de dagen alle zeven. 
 
Gebed over de gaven 

God van liefde en tederheid, 

in het spoor van zovelen die ons zijn voorgegaan, 

willen wij vandaag  

opnieuw het brood breken en de beker delen. 

Mag dit eeuwenoud gebaar  

ons heiligen in uw naam  

zodat wij zijn zoals Jezus, 

zijn liefde kent geen grenzen kent. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij U zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Geest. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, goede Vader, op dit feest van Allerheiligen, 

danken wij U voor al die mensen,  

die door de eeuwen heen, 

uw oproep hebben gehoord en beantwoord. 

 

Wij danken U voor de vredebrengers, 

voor hen die recht doen zegevieren, 

voor hen die in pijn en rouw dichtbij blijven, 

voor de helpers in nood, 

voor de gevers en delers, 

voor de moedigen,  

degenen die nooit opgeven. 

 

Daarom 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.  

 

Wij danken U, Vader, voor zoveel heilige mensen, 

die elk op hun manier  

in het spoor van Jezus zijn gegaan 

en zo een teken zijn geworden  

omdat ze nog altijd naar U verwijzen. 


