
Bericht van Deken Albert Van de Kerkhove 

Vrienden,  

Tien jaren mocht ik bij jullie zijn als jullie pastoor  

en deken hier in het dekenaat Sint-Niklaas.  

Ik ben er de Heer en jullie allemaal dankbaar voor.  

In deze moeilijke maar boeiende tijd mocht ik samen 

met jullie hier Kerk vormen en op zoek gaan  

hoe we vandaag en morgen kunnen leven en getuigen 

vanuit de Heer die Leeft! Graag had ik dit nog enkele 

jaren midden onder jullie gedaan en hoopte ik samen 

met jullie ‘op onze doorploegde akker’ verder te kun-

nen werken, zaaien en misschien te oogsten. 

Ik wens het aan jullie toe. Laat jullie liefde voor elkaar 

en voor de Heer groot zijn op deze vruchtbare grond. 

Onze Bisschop, Luc Van Looy, heeft me gevraagd  

bisschoppelijk vicaris te worden voor de territoriale 

pastoraal (parochies en dekenaten), de liturgie en de 

sacramenten in ons bisdom. Ik heb deze opdracht  

aanvaard. Vicaris-generaal Paul Van Puyenbroek be-

kwam bij de bisschop op zijn vraag eervol ontslag.  

Ik vertrouw jullie  en mezelf  toe aan Gods heilige 

Geest en durf ook te vragen om voor mij te bidden. 

Deze opdracht vangt aan op 18 januari 2015. 

Raf Vermeulen, nu pastoor deken in het dekenaat  

Sint-Maria Horebeke zal me opvolgen  in Sint-Niklaas 

en wordt als deken hier benoemd op 18 januari 2015. 

Ik vraag jullie ook voor hem te bidden en hem ook al 

jullie medewerking te verlenen.  

Aan jullie allen  nog een mooie Kerstnoveen en zalige 

Kerstdagen. In de komende dagen en weken  

ontmoeten we elkaar nog wel.  

Hartelijke groet,  Albert Van De Kerkhove. 

Afscheid van deken Albert 

op zaterdag 07 februari om 17u00 

in de Sint-Nicolaaskerk. 

Aanstelling van deken Raf 

op zaterdag 14 februari om 17u00 

in de Sint-Nicolaaskerk 

Achteraan in de kerk vindt u de nieuwsbrief van  

PAST HET: deze wordt twee keer per jaar verspreid 
door de VZW Pastorale Animatie die maandelijks  

het loon van Lieve betaalt. Een warme oproep om 
samen onze geloofsgemeenschap te (blijven) dragen. 

Uw financiële steun maakt dat mee mogelijk. 
Dank u wel ervoor.  

Neem zeker de nieuwsbrief eens mee. 

Lied  
Komt allen tezamen jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethelehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, die Koning. 

De hemelse engelen riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden. 
Komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, die Koning. 

O Kind ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd’ in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte. 
Komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, die Koning. 

Welkom 
Een klein kind kan nog niet alleen leven. 
Het heeft mensen nodig,  
ouders die voor hem zorgen,  
liefde en geborgenheid geven,  
een thuis scheppen. 
In onze samenleving vandaag zien  
we een grote variëteit aan samenlevingsvormen 
waarin kinderen opgroeien. 
Laten we dankbaar zijn voor zovelen die erin slagen 
om kinderen veiligheid en geborgenheid te geven 
en zo iets van Gods liefde zichtbaar maken. 

Ook ons is een nieuwe toekomst gegeven, 
want wij zijn allemaal kind  
van onze ouders, van God. 
Hij laat ons niet vallen, 
zijn wonderen zijn groter dan wij durven denken. 
Ook al is de toekomst onzeker, 
het verhaal van God en mensen gaat verder. 

Feest Heilige Familie 
28 december 2014 

In liefde geborgen 



Gebed om nabijheid 
Goede God, het oude jaar bijna ten einde, 
het nieuwe jaar op komst. 
Zoveel doet ons vasthouden aan wat voorbij is, 
zoveel vreugde en verdriet,  
zoveel lief en leed. 
Het doet ons stilstaan bij onszelf en bij U. 
En wij vragen U:  Heer, ontferm U, ... 
  

God, het oude jaar bijna ten einde, 
het nieuwe jaar op komst. 
Zo merken wij welke kansen  
wij hebben laten liggen 
en waar wij vreugde konden uitstralen. 
Wij verwijlen even bij wat wij hebben genomen 
en U hebben gegeven. 
En wij vragen U:  Heer, ontferm U, … 
 

God, het oude jaar bijna ten einde, 
het nieuwe jaar komt ons tegemoet. 
Wij bidden dat wij het voorbije kunnen loslaten 
en openstaan voor wat komt, 
met U dicht bij ons. 
En wij vragen U:  Heer, ontferm U, … 
 
Stiltemoment 
 
Gloria 
Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit. 
Gloria, in excelcis Deo 
Gloria, in excelsis Deo 
 

Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toegekomen is. 
Gloria, in excelcis Deo 
Gloria, in excelsis Deo 
 
Gebed  
Dank je wel, God,  
voor hen die ons leven mogelijk maken, 
onze ouders die ons hebben gedragen, gevoed, 
die ons naar het leven hebben geleid. 
Dank je God,  
voor de bronnen van ons bestaan, 
voor alle verhalen die onze geschiedenis  
hebben gedragen. 
Dank je voor alle steun en inspiratie 
die ons leven zinvol maken. 
Dank je, God,  
dat Jij ons geleid hebt tot hiertoe, dat wij leven! 
Inleiding op de lezingen 
Sara krijgt op hoge leeftijd nog een kind. 

Dit teken laat zien dat God zich naar de mensen toewendt 

en zijn belofte waarmaakt.  
Daar mag een gelovige op vertrouwen. 

Zo bidden wij tot U, lieve God, 
en daarmee hoort U onze goede bedoeling. 
Zegen ons allen bij de taak en zending  
die ieder van ons wacht. 
Dit vragen wij U, voor tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
Slotlied 
Gods vrede zal stromen over heel de aarde 
zijn koninkrijk kome, gerechtigheid. 
Steeds nieuw geboren, doet Hij van zich horen. 
Hij wekt in ons de vrede, 
Hij wekt in ons de vrede, 
Hij wekt in ons de vrede en alle goeds. 
 
Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven, 
wij doen van ons horen, in woord en daad: 
kleine gebaren, maar niet te bedaren; 
Wij zijn in staat tot vrede, 
wij zijn in staat tot vrede, 
wij zijn in staat tot vrede en alle goeds. 
 
Gezegende dagen, nieuwjaar van verlangen, 
van zoeken en wagen in deze tijd. 
God brengt ons verder, Hij is onze herder. 
Zo gaan wij richting vrede 
zo gaan wij richting vrede 
zo gaan wij richting vrede en alle goeds. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

 
 

 

 
 

 
 
  

Graag nodigen wij u nu al uit voor de impulsavond = 
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 16 januari om 19u30. 
Bij het begin van een nieuw jaar is het fijn elkaar veel 

goeds toe te wensen. Op Tereken heeft ervaring ons  
geleerd dat dit nog beter gaat met een glas erbij.  

Deze avond wil een goed gevoel gebeuren zijn, niet alleen 

door elkaars gezelschap, maar ook door het getuigenis 
van een (gekende) spreker. Op 16 januari 2015  

mogen we Steven Vanackere verwelkomen,  
die vanuit zijn politieke activiteiten komt  

vertellen hoe hij deze aan geloven kan koppelen. 

Een avond om eventjes te rusten bij de bron  
en om een jaar leven te krijgen. 
 

Deze nieuwjaarsreceptie staat open voor allen  

die zich met Tereken verbonden voelen:  
zij die hier reeds vertrouwd zijn, maar zeker ook voor  

ieder van u voor wie het (nog altijd) zoeken is naar een 
nieuw stekje. Misschien reikt deze avond u daarvoor wel  

de hand. 

Welkom vanaf 19u30 in de parochiale feestzaal  
Ons Huis, Schoolstraat 270. 



 
Slotgebed 
Aan het einde van deze viering, 
willen wij samen bidden tot God, 
die ieder van ons het nieuwe jaar inzendt. 
Dat wij de dagen met goedheid vullen. 
 

Voor hen die niet meer kunnen geloven  
in de goedheid van deze wereld. 
Dat zij door het goede dat ook gebeurt 
terug licht zien. 
 

Voor hen die erop uitrekken naar  
verre landen om armoede en ziekte te bestrijden: 
dat zij in het nieuwe jaar sterkte vinden  
om hun taak goed te vervullen. 
 

Voor hen die gezonden zijn om zieken te verplegen: 
dat zij dit ook in het nieuwe jaar kunnen doen 
vanuit liefde en respect. 
 

Voor allen die op school leren en studeren: 
dat zij in het nieuwe jaar een goed klimaat 
scheppen en een goede werksfeer. 
 

Voor onze kerkgemeenschap in Sint-Niklaas 
en in de ruimere wereld: 
dat de veranderingen die staan te gebeuren 
ten goede komen aan álle mensen. 
 

Voor ons allen zoals wij hier bijeen zijn: 
dat wij in het nieuwe jaar dat komt  
voor elkaar opkomen  
en niemand laten vallen. 
 

Jozef 
 

Nooit van mijn leven  
zou ik durven dromen 

aan God een naam te geven  

en een onderkomen. 
 

Van kindsbeen aan 
is mij geleerd om te geloven 

in  God de Alomtegenwoordige,  
de Alvermogende. 

En nu komt Hij mijn leven  
binnen, zo gering, 

zo aards en kwetsbaar  

als een boreling. 
 

Verwonderd geef ik Hem  

de naam Jezus - God redt - 

en Hij is kind aan huis 
bij mij, Jozef van Nazareth. 
 

Ik, die de jongen  

niet meer leren kan dan dit: 
een leerjongen te zijn,  

een handwerksman. 
 

Dat ik een kind van God ben, 
durf ik nauwelijks te geloven, 

maar dat Hij nu mijn kind wil zijn, 

gaat mijn begrip te boven. 
 

     Jaap Zijlstra 

De twee oude mensen uit het evangelie vervullen  

dezelfde rol als de herders in de kerstnacht. 
Zij onthullen de betekenis van het pasgeboren kind  

en geven hem alle zegen, alle vertrouwen, alle hoop.  
Het verhaal van God en mensen gaat door. 

 

Eerste lezing Genesis 15, 1-6;21,1-3 

 

Een stukje muziek 
 

Evangelie   Lucas 2, 22-40 
 

Homilie 
 

Lied 
Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer, 
nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk  
zijt Gij gezien nooit meer. Kyrie eleis. 
 
Christe, Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren in de heil'ge kerstnacht 
van een maged reine,  
die hoog moet zijn geacht. Kyrie eleis. 
 

Geloofsbelijdenis  

In God geloven wij  
die leven geeft aan mensen, 
die ons koestert als zijn kinderen 
en die er zijn zal, al onze dagen. 
 

In Jezus van Nazareth geloven wij 
in wie God zichtbaar is geworden: 
mens, onder mensen geboren 
voor mensen geleefd en gestorven. 
Die sterker was dan de dood, 
want Hij is opgestaan tot leven, 
en Hij blijft bewaard onder ons: 
een naam die niet wordt uitgewist. 
 

In Gods Geest geloven wij, 
die leven blaast in mensen, 
die rondgaat als een storm  
en ons in beweging zet. 
 

In de kerkgemeenschap geloven wij, 
het lichaam van de Heer, 
geroepen om zijn gestalte te worden 
en deze wereld van dienst te zijn. 
 

In het leven geloven wij, 
dat sterker is dan de dood 
en dat wij niet zullen vallen, 
want God bewaart ons in zijn hand. 
 
Offerande    
 

 
 



Gebed over de gaven 
Heer, onze God, 
als kinderen van één gezin, 
bieden wij U dit brood en deze beker. 
Geef dat wij nog hechter verbonden worden  
met elkaar en met U. 
Voeg ons samen in de liefde,  
dat vragen wij U 
door die liefdevolle mens bij uitstek, 
Jezus, uw Zoon, die met U leeft  
in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Gij God, van alle tijden 
van begin tot einde, van hier en overal, 
Gij die met ons zijt 
van de moederschoot af  
tot voorbij het graf, 
Gij die in ons brandt als een vuur  
niet te blussen, als leven niet te stuiten. 
 
Gij die uw naam hebt geschreven 
in ons binnenste, gegrift in ons hart , 
Gij die wordt doodgezwegen, 
gekend van horen zeggen, 
en soms gezien met eigen ogen, 
Gij die stamelaars laat profeteren, 
stuntelaars wonderen laat doen. 
 
Gij die door wijzen wordt beleden, 
door kinderen gevierd 
Gij hebt u tenslotte geopenbaard  
in Jezus Christus 
kind van mensen, roep om het liefste, 
blijk van het diepste, kind van belofte, 
sprekend de Vader. 
 
Zijn licht is door de blinde gezien, 
zijn stem door de dove gehoord, 
zijn woord door de stomme bijgevallen 
en de lamme trekt zich op  
aan zijn toegestoken hand. 
 
Brood van leven,  
levend water is Hij geworden 
voor wie hongeren en dorsten 
naar uw woord. 
Broeder van misdeelden, 
vriend van zondaars en tollenaars, 
de nieuwe mens in een oude wereld. 
 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar,  
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede. 

 
Gewantrouwd dan ook,  
geweigerd en verworpen 
door mensen van eigen gezag overtuigd, 
van eigen belang bezeten, van heiligheid zeker. 

Vastgelopen in het centrum van het land,  
in het hart van de stad heeft Hij  
afscheid genomen van zijn vrienden,  
een handje vol en zijn testament,  
zijn Vaders wil, geopend (…) 
 
 Stilte 
 
Laten wij niet vergeten 
het verhaal dat de eeuwen door 
over Hem wordt verteld: 
dat Hij onder druk ver van huis 
aan de deur afgescheept 
ergens buiten amper onder dak  
in een stal werd geboren. 
Dat Hij is gezocht en gevonden 
door de simpele zielen, 
door koningen die klein, 
door machtigen die wijs zijn. 
 
Dat Hij als een licht in de nacht 
als een ster om te volgen, 
als een engel uit de hemel 
in de wereld is verschenen. 
 
Dat Hij kind is gebleven: 
één en al vertrouwen in wat goed en wie God is, 
zoon van de Vader, niet klein te krijgen  
door niets en niemand,  
door de dood niet eens. 
 Kind ons geboren ... 
 
Dat God in Hem is mens geworden 
het laatste woord over leven en dood 
zo onder ons heeft gesproken. 
Vergeten wij niet dit verhaal dat over Hem wordt 
verteld en bidden wij zoals Hij gebeden heeft. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede  
 
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 
 
 
 
 
 
 


