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Feest van het
sacrament

Lied
We dragen het kruisje van de overledene
van vorige maand in ons midden.

Laat elk talent beschikbaar zijn
en ieder mens te vinden zijn
om vreugde, liefde, blij gemoed
met woord en daad te delen.
Laat al wie in God gelooft
en in zijn Rijk, aan ons beloofd,
met inzet van hart en hoofd
zich tot de minste keren.
Vermeerder je talenten maar,
die God je gaf en leef ernaar,
zo wordt geluk, tevredenheid,
tot levenskunst verheven.
Aanvaard elke mens oprecht,
lijk God het jou heeft voorgezegd.
Geen oordeel, geen kwetsend woord,
verbonden in het leven.
We gedenken
Welkom
We brengen tekenen in ons midden
WATER – ouder van dopeling of doopcatechist
Water is een teken van leven:
geen plant, geen dier, geen mens kan zonder.
Wanneer wij water hebben uitgegoten
over de dopelingen zien we in dit teken een bron
van leven vol groeikracht:
We bidden bij dit levenwekkend water
dat de dopelingen groeien en rijpen
tot schone mensen. Welkom lieve kinderen.
OLIE VOOR DE ZALVING - vormeling
De vormelingen werden gezalfd met olie.
De olie is sterk geurend om te wijzen op de Geest
van God, van wie jij je doordringen mag weten.
Getekend met het kruis van Jezus Christus bidden
wij voor jullie om een heel gelukkig leven.
Weet je hier welkom!

LICHT – lid van beweging of werkgroep
Jezus brengt licht bij mensen.
Wij bidden dat wij licht en warmte zijn
voor mensen rondom.
Welkom aan u allen, vrijwilligers,
vanuit een parochiale beweging of werkgroep.
BLOEM – als geloofsgemeenschap
Een bloem om zomaar te danken
voor wat ons gegeven is vanuit het vertrouwde
of minder vertrouwde samenzijn op zondag.
Een bloem voor God. Welkom ieder!
BROOD – 1e communicant
Straks delen wij het brood van Jezus,
zoals Hij het zelf ook heef gedeeld.
Onze 1e communicanten zijn vandaag
zeker welkom: zij vierden enkele weken geleden
voor het eerst mee aan tafel.
We bidden jullie toe dat je de vriendschap
van Jezus blijft delen.
En ook mensen thuis mogen dank zij anderen,
delen in het leven van Jezus.
Welkom aan alle 1e communicanten,
met een lieve groet aan mensen thuis.
ZOETE HONING - gehuwden, jubilarissen
Liefde die bezegeld wordt, bevestigd aan elkaar.
Liefde zo zoet als honing,
als is het leven niet altijd rooskleurig.
We danken jullie om dit teken van trouw.
Welkom jullie die de voorbije tijd gehuwd zijn,
trouwplannen hebben
of zoveel jaar gehuwd zijn mochten vieren.
PALMTAK - familie van overledene
Takken die groen blijven,
ook in de winter van ons leven.
Mogen deze takken ons helpen
te blijven geloven in het leven, hoe dan ook.
We bidden je toe dat het beetje bij beetje
mag gaan: het verdriet in je leven te verweven.
Ook aan jou,
met een blijvend diep gemis in je hart:
welkom om met ons verbonden te zijn
en te delen van je pijn en dankbaarheid.

Lied

Inleiding op de lezing
De tijd verbindt gisteren, vandaag en morgen:
we zijn verbonden met onze voorouders en met wie
na ons komt. Bij het einde van een school- en
werkjaar, blikken we terug naar gisteren
en kijken we vooruit naar morgen.

Prediker 3, 1-11
Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.
Er is een tijd om kinderen te krijgen
en er is een tijd om te sterven.
Een tijd om planten in de grond te zetten
en een tijd om planten uit de grond te trekken.
Een tijd om dingen af te breken
en een tijd om dingen op te bouwen.
Een tijd om verdriet te hebben
en een tijd om te dansen.
Een tijd om iemand te omhelzen
en een tijd om afstand te houden.
Een tijd om iets te zoeken,
en een tijd om iets te verliezen.
Een tijd om dingen te bewaren
en een tijd om dingen weg te gooien.
Een tijd om stil te zijn, en een tijd om te praten.
Een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog,
en er is een tijd voor vrede.
Een mens heeft er niets aan om steeds maar
hard te werken.
God zorgt ervoor dat alles op de juiste tijd gebeurt.
En hij heeft de mensen geleerd om dat te begrijpen.
Toch begrijpt een mens nooit helemaal
wat God doet.

Een stukje muziek

Een moment met de kinderen
Meditatie bij een schilderij
We nodigen je uit om in stilte na te denken
bij dit beeld: wat maakt mij dankbaar?
Waar of wanneer herken ik Jezus in mijn leven?
Deze maaltijd is het symbool voor het feestmaal
van het koninkrijk van God.
Jezus nodigt alle mensen bij Hem aan tafel,
niet alleen een kleine kring van gelijkgezinden.
Hij is te herkennen aan de tekenen van brood en wijn
en aan de wonden op zijn handen die het brood breken.
Met dit kunstwerk legt Sieger Köder een band
tussen het wonderverhaal van de vijf broden en twee
vissen en het laatste avondmaal waar hij het brood
breekt en de beker wijn ronddeelt.
Zijn laatste avondmaal, de eucharistie.

Inleiding op het evangelie
Evangelie
Lucas 9, 11b-17
Jezus, ik denk aan Jou, Jezus ik spreek met Jou,
Jezus ik hou van Jou.

Lied een lied uit de 1e
communieviering

Lieve Heer, het maakt me vrolijk
dat ik Je nu heel goed ken.
Ik wil lachen, ik wil springen,
Ik wil roepen en ook swingen.
Ik wil juichen, ik wil vieren.
Omdat ik graag bij Je ben.
‘k Ben een vriend van Jezus.
Dat maakt mij heel blij.
Hij wil mij beschermen. Hij waakt over mij. (2X)
Lieve Heer, ik zie Je zo graag,
Want Jij bent oneindig lief.
Jij brengt vrede, jij brengt blijheid.
Jij brengt sterkte en ook zachtheid.
Jij brengt liefde en geluk. Blijf voor altijd alsjeblief.
‘k Ben een vriend van Jezus…
Voorbeden in dankbaarheid
Met een dankbaar hart richten wij ons tot God.
Omdat mannen en vrouwen
zich vrijwillig, belangeloos en moedig
inzetten voor de uitbouw en de bloei
van onze geloofsgemeenschappen.

Omdat velen als een goede herder
zorg dragen voor anderen en hun liefde delen.
muziek
Omdat Jezus’ woorden klinken als woorden
van leven in onze eucharistie- en gebedsvieringen.
Waar vriendschap is …
Omdat Jezus en zijn Blijde Boodschap
in catechese en momenten met kinderen hun weg
vinden naar de harten van onze jonge mensen.
muziek
Omdat er liefdevolle aandacht en zorg is
voor zieken en bejaarden,
voor kansarmen en vluchtelingen.
Waar vriendschap is …
Omdat er een bloeiend verenigingsleven is
waarin jong en oud zich vinden,
en samen een duurzaam engagement aangaan.
muziek
Omdat zoveel van het goede
vaak in het verborgene gedaan wordt,
uit liefde voor mensen en soms voor God.
Vader van alle mensen,
naar U gaat onze dankbaarheid. Amen.
Lied bij het einde van een werkjaar rond
'kracht tot verbinden'
Margriet Hermans – bewerking Elke De Meester
Elke zingt, we mogen het refrein meezingen ….

Na, na, na na na
Iedereen wil eerste zijn
mooie dingen gaan aan ons voorbij
maar als de avond valt
het einde van een drukke dag
we schermen voor de nacht
niets is hoe je het verwacht.
Geef me kracht, geef me moed
jouw geluk voelt zo goed.
Samen gaan w’ ervoor
samen in het juiste spoor,
op zoek naar avontuur, samen door het vuur.
Na, na, na na na.

Wie weet wat ‘t leven brengt,
niemand die de toekomst kent
maar elke dag opnieuw: blij dat jij er bent,
dat jij mijn doen en laten kent
niets moet en alles kan.
Geef me kracht, geef me moed
jouw geluk voelt zo goed.
Samen gaan w’ ervoor:
samen in het juiste spoor
op zoek naar avontuur, samen door het vuur.
Na, na, na na na na
Samen gaan w’ ervoor, …
Offerande
We delen zoals Jezus zijn leven deelt,
met jouw bijdrage kunnen we blijven werken en groeien
in onze geloofsgemeenschap. Dank ervoor!

Brood voor onderweg
...
Hier samen vieren is uitgerekend het moment
waarop mensen bijeenkomen
die zoals Jezus willen zijn.
We vieren dat en proberen het zo te beleven.
Die twee zijn belangrijk, ze horen samen.
Laten we daarom samen bidden:
Lieve God,
We zijn blij dat we genoeg te eten hebben.
Dank Je wel daarvoor.
Help ons om van ons eten te delen
met anderen, ook met degenen
die we niet goed kennen.
Leer ons om te doen wat Jezus deed,
delen en delen en delen.
Help ons dat we aan iedereen
durven te geven.
Help ons dat we de ander aankijken,
zodat die zich welkom voelt bij ons. Amen.
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.

Zaadjes van vrede
Vrede begint als een piepklein zaadje, je denkt:
heeft dat zaaien wel zin?
Geef het de kans, want het breekt toch naar buiten
en groeit tegen alle krachten in.
Vrede begint als een piepklein zaadje,
je ziet het soms over het hoofd.
Geeft het de kans, laat het kiemen en bloeien
Het helpt als je in zijn krachten gelooft.
Communie
Om in stilte te lezen
Als delen is: iedereen hoort erbij;
als delen is: kom maar, dan maak ik je blij;
als delen is: laten we het samen doen;
als delen is: een knipoog, een hand of een zoen;
als van delen alle tranen drogen;
als met delen kwaad wordt omgebogen,
dan wil ik ook delen,
dan zeg ik geen nee.
Dan willen wij ook delen,
dan doen wij heel graag mee.
Wensen voor de komende tijd
Vormeling

Mijn wens voor de komende tijd is
dat je minstens één mens hebt
bij wie je geborgen bent,
dat je ziet dat een klein zaadje
tot iets moois kan uitgroeien.
Iemand vanuit de beweging:

Mijn wens voor de komende vakantietijd is
dat je minstens elke dag één fijn moment beleeft:
een ontmoeting, een lach, iets goeds, iets moois,
iets teder, maar het ook even stil kunt maken.
Om na de vakantie je weer thuis te voelen
in onze beweging.
Eerste communicant

Mijn wens voor de komende tijd is
dat je iedere dag voelt dat je niet alleen bent.
Leerkracht

Mijn wens voor de komende tijd is
dat jij, student, leerling, leerkracht of begeleider
de nodige energie vindt om tot het einde toe vol te
houden en daarna te genieten van een
welverdiende vakantie.
Samen

Mijn wens voor de komende tijd is
dat je elke avond zachtjes kan zeggen:
het leven is fijn, mijn vrienden zijn goed,
ik ben tevreden.
Dank je wel, God, dat ik mij verbonden weet.

Mededelingen
Zegen
Slotlied

Elke zingt voor, samen refrein

Zending

Een uitsmijtertje: Ode aan de vrijwilliger!
Vrijwilliger zijn
is het mysterie van het openstaan voor
en het zich geven aan de andere.
Vrijwilliger zijn
is willen dat anderen van jou genieten
voor de bloei van je medemens.
Vrijwilliger zijn is geven wat je in je draagt.
Het is een verrijking voor jezelf
deugd te hebben aan menselijk contact,
je eigen beperkingen te ervaren
en te leren aanvaarden,
blij te zijn dat je mee mag werken
aan de opbouw van een samenleving.
Vrijwilliger zijn is kans om zelf te groeien.
Je krijgt zoveel terug als je zelf geeft.
DANK JE WEL VRIJWILLIGER!
We hopen dat onze groep vrijwilligers
verder groeit, dus zeker welkom!

