
Kom je mee Nieuwjaar vieren? 

Dat kan: 

 

Op vrijdag 6 januari om 19u30  

voor de Impulsavond in  

feestzaal Ons Huis: 

Een avond om lichtpuntjes te ontdekken: 

een beeld, een woord, een streepje muziek, 

aangevuld met een drankje en een knabbel, 

om elkaar veel goeds toe te wensen.  

 
Op zondag 8 januari om 10u30 

voor de viering met de Koningen van de Velle 

die zingen tvv Christenen in Bagdad. 

We hopen dat je erbij bent! 

HERINNERINGSVIERING 
 voor liefhebbenden van een  

overleden kind: 

 

VAN HARTE WELKOM, 
jij die leeft met een lege plek  
door het overlijden van je kind,  
welke leeftijd ook, 
jij die broer, zus, opa, oma, familie, vriend(in), 
…  bent van deze persoon, 
jij die betrokken leeft bij mensen  
die hun kind uit handen moesten geven. 

  
Samen herinneren kan een beetje licht  
brengen. 
  

 Dit samen herinneren gaat door op  
zaterdag 28 januari 2023 om 14u30  
Samenkomst in de Sint-Jozefkerk, Tereken 3, 
Sint-Niklaas 
  

We laten een beetje licht schijnen  
doorheen een lied, een verhaal, een woord, een beeld, 
een kaars, een naam, voor wie wil: een gebed,  
doorheen ontmoeting bij een tas koffie nadien. 
  

We verwelkomen je graag vanaf 14u00 in de Sint-
Jozefkerk van Tereken zodat we om 14u30 kunnen  
starten. Aansluitend op deze herinneringsviering kunnen 
we in de kerk napraten bij een warm drankje  
en een pannenkoek. 
  
Inschrijven kan bij:  
Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas 
lieve.vandriessen@telenet.be, 03 776 11 07 
 
Vanwege de werkgroep:   
Jan, Vera, Christel, Hilde, Rita, Rita en Lieve 

 

Lied 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
Komt allen tezamen, komt verheugd van harte  
Bethlehems stal in den geest bezocht. 
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren. 
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 Ko-
ning. 
 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

God,  

wij slaan vandaag een bladzijde om.  

We nemen afscheid van een jaar  

met goede en slechte dagen.  

Dankbaar zijn we om de goede dagen  

die we mochten beleven.  

Met spijt kijken we terug naar de slechte dagen,  

zeker als ze door onze eigen fout slecht waren.  

 

God, wij kijken ook vooruit  

naar het nieuwe jaar dat begonnen is.  

Ga met ons mee  

door de dagen die komen.  

Wees bij ons en toon ons  

hoe we van uw Liefde kunnen leven. 

Amen. 

 Nieuwjaarsdag a-jaar 

1 januari 2023 

God wil  

door ons  

mens worden! 
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Eer zij God 

Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen  
roept op aarde vrede uit.  
Gloria, in excelsis Deo.  
 
Eer zij God die onze Vader  
en die onze Koning is.  
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toe gekomen is.  
Gloria, in excelsis Deo. 
 

Gebed 

Gij God, die voor ons tegelijk  

Moeder en Vader wilt zijn.  

We zijn hier samen  

op de eerste dag van het nieuwe jaar.  

In gespannen verwachting en vol vertrouwen  

gaan wij dit jaar tegemoet.  

Laat aandacht en fijngevoeligheid  

kenmerkend zijn  

voor onze omgang met andere mensen.  

Mogen gerechtigheid en vrede  

ons levenspad opfleuren.  

Zegen iedere dag die Gij ons geeft  

zodat wij groeien in onderlinge liefde. Amen. 

 

Eerste lezing  Numeri 6,2-27 

Willen we, met de woorden die Mozes hoorde van God, 

de zegen vragen en ook elkaar tot vrede zijn. 

Lied 

 
Laat ons bidden dat de vrede  
elke dag wat groeien zou. 
Dat de warmte van het kerstfeest  
iedereen doorgloeien wou. 
Vrede ... 
 

Gebed 

Getrouwe God,  

voor dit nieuwe jaar vragen wij U:  

Geef ons een helder inzicht  

en een fijn aanvoelen  

van wat een ander deugd doet  

en wat mensen verdriet berokkent.  

Geef ons een warm hart om elke dag opnieuw  

elkaar attentievol nabij te zijn  

in de kleine dingen van het leven.  

Geef ons een trouwe ziel,  

zodat wij elkaar niet loslaten  

als het moeilijk gaat.  

Zegen ons en laat ons  

voor elkaar tot zegen zijn. 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrede en licht in ons leven. 

Het licht in diegene die we zijn, 

lichtpuntjes op de weg van mensen. 

Vrede voor allen die ons lief en minder lief zijn. 

Vrede, vrede, vred' op aard ... 
 

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 

 

Mededelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtpuntje van de week 

Door alle verschillende activiteiten in deze  

periode is er heel veel gedaan voor mensen  

die het moeilijk hebben: 

-Bij de kerstboomactie van de parochie werd  

voor 100 gezinnen van Welzijnsschakel Tereken 

een geschenk gekocht en afgegeven. 

-Bij de kerstboomactie in Hogeschool Odisee  

werd voor al onze mensen van Welzijnsschakel 

Tereken een verjaardagsgeschenk gekocht 

voor het komende jaar. 

-Zorgden leerlingen van de Heilig-Hartschool 

voor onze groep verzorgingsproducten. 

-Verzamelden de studenten van Hogeschool 

Odisee ook nog eens geld in voor Vlos en  

Welzijnsschakel Tereken. 

-Is de Warmste Week weer een succes! 

 

Dat de aandacht  

voor deze mensen in 2023  

niet mag weggaan en de 

politieke leiders er 

werk van maken om het 

voor deze mensen  

wat beter te maken. 

Moment voor de kinderen 

 

Orgel 

 

Inleiding op het evangelie 
De evangelist Lucas herinnert ons eraan  

dat het precies een week geleden Kerstmis was.  

Op de achtste dag na zijn geboorte wordt het kind 

besneden en ontvangt het de naam Jezus.  

Het is vandaag ook het feest van de Moeder Gods.  

 

Evangelie   Lucas 2, 16 – 21 

 

Nieuwjaarswens 

 

Voorbeden 

God, 

zegen ons in het nieuwe jaar. 

Mag de kracht van uw Liefde  

ons hoop en troost geven.  

Dat uw Liefde zich altijd weer  

een weg baant naar ons mensen.  

  

Mag de kracht van uw Liefde, God,  

ons verwarmen en inspireren.  

Mag uw Liefde sterker worden  

dan de macht van oorlog,  

geweld en dood.  

Levend met elkaar verbonden, ... 
 

Mag de kracht van uw Liefde, God,  

ons zegenen en ons vertrouwen versterken. 

Dat Liefde onze bestemming is  

en dat U in die Liefde  

levend aanwezig bent  

en uw aandacht richt op ons.  

Dat we, met die Liefde, naar anderen 

toegaan, ongeacht hun afkomst. 
Levend met elkaar verbonden, ... 
 



Mag de kracht van uw Liefde, God, 

ons steunen en troosten  

bij het verlies van een dierbare. 

Vandaag denken we aan (…). 

Neem hen op in uw grote Liefde  

en laat hen verder leven in uw Licht. 

Levend met elkaar verbonden, ... 
 

Geloofsbelijdenis 

 

Offerande 

Jawel, ook in het nieuwe jaar is het er: 

de mogelijkheid om met je bankapp  

(geen payconiq!) een bijdrage te doen.  

Zo steun je onze geloofsgemeenschap! 
 

Het bedrag kan je aanpassen.  

En cash betalen blijft natuurlijk 

ook mogelijk: de misdienaars 

komen graag rond! 

 

DANK JE WEL!! 

Bidden bij brood van leven 

Goede God, wij danken U voor Jezus  

die als klein kind geboren is. 

Hij is Mens geworden. 

Niet zomaar een mens, maar Jezus,  

kind van Maria en Jozef. 

Hij is Mens geworden,  

een mens met aandacht voor iedereen  

vooral zij die uitgesloten werden. 

 

En zijn woorden spraken over Liefde,  

Liefde die rechtvaardig is.  

Die Liefde die wij in daden moeten omzetten. 

 

Uw diepste wens is het  

dat wij gelukkig worden,  

wij mensen met elkaar,  

aan elkaar gegeven als uw beeld.  

Aan ieder van ons zegt Gij: "Ik hou van je!" 

 

God van leven,  

Gij hebt Jezus aan ons gegeven als één van ons,  

een mens, en ook helemaal van U,  

sprekend U, die Hij Vader noemde.  

Hij is onze weg gegaan, in vreugde en verdriet,  

in liefde, ondanks tegenstand,  

zelfs in lijden en dood.  

Maar Gij hebt Hem doen opstaan,  

Gij hebt zijn leven bewaard voor altijd.  

 

Bij uw Zoon zijn wij te gast,  

zijn leven overwon de dood.  

Hij geeft ons zijn levend Brood,  

als bron voor onze levenskracht.  

 

Dankbaar voor allen en alles, God, vragen wij U:  

blijf ons nabij, zegen ons en voed ons leven.  

Omwille van Hem en met Hem durven wij  

U Vader noemen en bidden:  

 

Onze Vader 

 

Vredewens 

Onze wens voor 2023 is: 

vrede en licht in onze wereld, 

licht tegen duister en dood. 

Tegen alles wat onrecht en verdrukking is. 

Vrede voor àlle mensen. 

Vrede, vrede, vred' op aard 
aan alle mensen die van goede wille zijn. 
 

Vrede en licht in onze kerk: 

het licht in herders van mensen 

die zorgzaam omgaan en niemand uitsluiten. 

Vrede voor voorgangers en vrijwilligers. 

Vrede, vrede, vred' op aard... 
 


