
 

 
 
  
 
 
 
 

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 of vriend bent  
van deze persoon, 
jij die betrokken leeft bij mensen die hun kind  
uit handen moesten geven. 
 

Deze HERINNERINGSVIERING   
gaat door op  

Zaterdag 28 januari 2017 om 15u30  
in de Sint-Jozefkerk, Tereken 3, Sint-Niklaas. 

 

Ook bijzonder welkom op de broodmaaltijd daarna,  
waar we met elkaar kunnen samenzijn. 
 

Inschrijven, graag voor zondag 15 januari 2017: 
Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas 
lieve.vandriessen@telenet.be  of via de link  
op de website: www.terekenparochie.be. 
Bij inschrijving graag naam, adres en telefoonnummer 
vermelden. 

Werkgroep herinneringsviering:  
Jan, Vera, Christel, Anny, Hilde, Lieve 

HERINNERINGSVIERING 

"Kind, jij woont nog steeds in mijn hart" 

Ik hoop dat,  

op de plek waar je nu bent,  

de mooiste kleuren te ontdekken zijn. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor de viering speelt Christophe Bursens  

op orgel. 

 
Ook welkom aan "de 16 koningen van de Velle": 

General hymus - o worship the king 

 
Intredelied  
Een Kint geboren in Bethlehem  
 
Welkom 
Welkom in deze viering van Driekoningen.  
Van verschillende plaatsen komen drie wijzen  

met geschenken naar dit ene kind:  
ze staan symbool voor de hele wereld. 

… 
Drie geschenken die waardevol zijn in het leven. 

... 

Welkom ook aan de 'Koningen van de Velle'. 
... 

Maar we zijn ook dankbaar voor de mensen  
die hier ter plaatse aandacht geven aan het materiële, 

de pijler 'materiële zaken' mag vandaag  

onze aandacht genieten.  
... 

Laten wij daarom, samen met de wijzen, 
onze geschenken bij het kerstekind brengen  

en hem onze hulde toezingen: 

 
Lied  
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
 

Feest van Openbaring 

'Drie Koningen' 
Zondag 08 januari 2017 - a jaar

… als een kostbaar geschenk 
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Christe, Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jesus is geboren in de heilige kerstnacht 
van een maged reine  
die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis. 
 
D’ herders op de velden hoorden een nieuw lied: 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
Gaat aan geender straten  
en gij zult hem vinden klaar. 
Bethlem is de stede, daar is ’t geschied, voorwaar. 
Kyrieleis. 
 
D’ heilige drie Koon’gen uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand. 
Z’offerden ootmoedelijk mir,  
wierook en de goud 
’t ere van den Kinde dat alleding behoudt. 
Kyrieleis. 
 
Gebed om nabijheid 
God,  
wij danken U voor dit feest  
waarin Gij U geopenbaard hebt  
aan de hele wereld. 
Uw menslievendheid is immers bestemd  
voor alle mensen. 
Wij bidden U: wees ons nabij. 
Geef ons, ook vandaag,  
aanwijzingen, tekenen van uw liefde,  
zodat ook wij kunnen delen van onze geschenken. 
Amen.   
 

Inleiding op de lezingen 
God openbaart zich aan de wereld. 
De profeet Jesaja beschrijft het als een groot licht 

waar mensen naartoe komen met hun geschenken. 

De evangelist Matteüs maakt gebruik van deze teksten 
om aan te tonen dat Jezus inderdaad Gods Zoon is. 

 

Lezing     

Jesaja 60,1-6 

 
Lied  Il est né, le divin enfant  
Het is geboren, het goddelijk kind... 
 
Evangelie   
Matteüs 2,1-12 
 
Homilie 
 
Voorbeden  
Bij het begin van het nieuwe jaar 
bidden wij dankbaar voor hen 
die zoals de wijzen op weg durven gaan, 
die hun gaven delen, verbonden met velen. 
Komt laten wij aanbidden (3x) 
die Koning 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Lied 
Drie koningen groot van macht, reizen bij dag en nacht 
oor bergen, bos en dal om te zoeken in de hoeken, 
door bergen, bos en dal,  
om te zoeken de Heer van al. 
 
Gaspard, Melchior, Balthazar, drie koningen al te gaar, 
gingen al met ootmoed, met offerande, wierook branden, 
gingen al met ootmoed,  
met offeranden naar 't kindje zoet 
 
Zoete kindje, weet gewel, in deez' winterkoude fel, 
wie dat er voor de deure staat? 
't Zijn drie koningen met beloningen, 
die dat er voor de deure staat. 
Zeg dat ze naar binnen gaan. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

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. Mocht u deze niet in uw  

brievenbus hebben, neem hem dan zeker eens mee. 

Dank aan de koningen  

van de Velle. 

Dank aan u allen  

voor uw bijdrage  

voor Pater Van Vossel 

André Thierens 

Ook dank aan  
allen die zich  

in 2016 hebben ingezet. 
In het bijzonder vandaag  

 
                            en 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

die als coördinator mee zorg dragen  
voor de pijler 'Materiële zaken' 

     Marc Verdonck 



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 goed voornemen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
God, 
alle zoeken, zuchten en verlangen 
van de mensheid, 
wendde zich doorheen de eeuwen 
naar een lichtpunt, in de geboorte van een kind. 
  
Een antwoord van liefde. 
Een bloeiende twijg. 
Het was uw droom van het begin 
om toevertrouwd en kwetsbaar 
onder ons te wonen. 
  
Laat ook vandaag  
een ster, een woord ons brengen bij wat is: 
uw ongekend gezicht 
geborgen 
in de ogen van de ander. Amen. 
 
Lied   
Sing an alleluia  
  

Danken opent 
 

Natuurlijk kunnen we klagen en kritiek hebben,  

zelfs over die ene bloem die slap hangt.  
Wie klaagt en in de kritiek blijft steken, nekt zichzelf, 

want het opent hem of haar niet voor 'verder',  
noch naar de toekomst, noch naar andere mensen.  

Wie echter dankt en lof  brengt  
zoals de engelen bij de stal en zoals de herders,  

die staat open voor 'verder'. 

Wie dankt, blijft niet bij zichzelf steken,  
maar is een toekomstmens.  

Wie dankt,  
kijkt breder en heeft anderen op het oog. 

 

Zalig ... 

Bij het begin van het nieuwe jaar 
bidden wij dankbaar voor de mensen  
die met grote inzet en ijver  
de materiële zaken onze geloofsgemeenschap 
willen behartigen, zoals het onderhoud  
van ons kerkgebouw, de feestzaal, de financiën. 
Mede door hun werk, vaak in het verborgene, 
blijft het mogelijk om ons geloof vorm te geven. 
Komt laten wij aanbidden … 
 
Bij het begin van het nieuwe jaar 
bidden wij voor hen die hoop missen in hun leven. 
Mogen zij mensen ontmoeten die kostbare  
geschenken van zorg, aandacht en vertrouwen 
willen delen zodat er in hun donkerste nacht 
weer hoop straalt. 
Komt laten wij aanbidden … 
 
Bij het begin van het nieuwe jaar 
bidden wij voor onszelf  
en voor onze geloofsgemeenschap: 
dat wij de goede bedoeling en inzet  
van elkaar waarderen 
en wij vol vertrouwen 
Gods liefde in mensen herkennen.  
Komt laten wij aanbidden … 
 
 
 
 
 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in Jezus Christus. 
Ik geloof dat zijn geboorte vrede brengt,  
geluk en blijdschap.  
Ik geloof dat ieder kind,  
dat droom van een liefdevolle wereld 
een beetje meer vrede kan brengen  
onder de mensen.  
 
Ik geloof dat het licht van Kerstmis, 
het hele jaar door voor ons  
en in ons zal blijven branden. 
 
Ik geloof dat God  
de geboorte van Jezus bedoeld heeft 
als een boodschap van vrede en liefde,  
een licht voor elke mens 
die zich daarvoor wilt openen. 
 
Ik geloof dat wij de kerstboodschap  
verder kunnen dragen door de kracht van de Geest  
die Hij ons geschonken heeft.  
Ik geloof in het Kerstfeest, elk jaar opnieuw 
en daarom in een wereld van licht en vrede.  
Amen 



Offerande  
De koningen van de Velle zingen jaarlijks voor  
Pater Vincent Van Vossel. Deze ondertussen moedige 

tachtigjarige, afkomstig van de Velle, is reeds vele jaren 
missionaris in Irak, Bagdad. Daar houdt hij een parochie 

levend, in alle omstandigheden.  

De 16 koningen, leden van het koor Consonant, willen 
zingend en bedelend Pater Van Vossel een financieel 

steuntje in de rug geven. Ook op Tereken ontvangen we 
hen graag in deze viering in verbondenheid met mensen 

wereldwijd. Uw bijdrage van vandaag gaat natuurlijk 

naar pater Vincent en zijn parochianen in Bagdad.   
Met dank bij voorbaat! 

 
Gebed over de gaven 
God van leven, zie in uw goedheid  
naar de gaven die wij aanbieden. 
Goud, wierook en mirre zijn er niet bij, 
maar onze verbondenheid, 
onze goede wil en onze aandacht 
dragen wij aan U op. 
Wij bidden U: aanvaard deze gaven 
en kom ons in dit brood en deze wijn nabij. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, God,  
voor het voorbeeld van Jozef en Maria,  
die ons geleerd en voorgeleefd hebben  
hoe vruchtbaarheid kan groeien  
waar mensen hun leven uit hand en geven;  
 
Wij danken U om hen  
die hun hart kribbe laten zijn  
waarin uw gekwetste mensen  
rust en veiligheid vinden.  
In hen wordt Gij opnieuw geboren. 
 
Wij danken U, God,  
voor de wijzen uit het oosten  
die hun kostbare schatten schonken, 
om U te loven en te danken. 
 
Wij danken U, God,  
dat Gij ons nabij gekomen zijt,  
zo teder en menselijk mogelijk  
in Jezus, Jouw Zoon, kind van mensen. 
 
Wij danken U, God, dat Jezus,  
ons in leven en sterven deze weg getoond heeft  
toen Hij de avond voor zijn lijden en dood (....) 
 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, 
totdat Hij komt. 
 
Wij danken U, God,  
voor het levensverhaal van Jezus  
van de kribbe tot het kruis. 
 

Wij danken U, God, 
dat Gij ons nabij blijft vandaag  
en ons hele leven in vele mensen  
met wie wij het wonder  
van menselijke nabijheid mogen beleven: 
mensen die ons voorgingen op deze weg  
en nu gestorven zijn (…) 
 
Gij, God, koning in het heelal  
en kracht die ons ver overstijgt, 
we noemen U vandaag bij uw liefste naam:  
Vader die in de hemel zijt. 
 
Onze Vader    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed om vrede 
Als we met anderen Gods vrede delen 
hoeft niemand meer vreemdeling te blijven.  
Herders van Bethlehem  
en Wijzen van ver weg  
voelen zich thuis bij elkaar  
in het licht van God-met-ons. 
Zo mogen ook wij bij elkaar thuis zijn,  
elkaars vrienden worden,   
overal waar Gods vrede met ons zal meegaan. 
  
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

Geven wij elkaar een teken van vrede. 


