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➢

Start en eindig elke dag met minstens enkele
minuutjes aan God te denken en/of aan Maria.

➢

Spreek met GOD, heel eenvoudig, zoals met een
vriend, recht uit je hart.

➢

Zeg Hem dat je écht gelooft dat HIJ je graag ziet, dat
Hij ondanks alles ALTIJD het beste voor je wil, zeker
nooit kwaad, dat anderen je misschien aandoen. Je
bent het geliefde KIND van GOD DE VADER, voor Hem
ben je UNIEK.

➢

Verenig je met JEZUS, de ZOON van GOD, Die gezegd
heeft: “Komt allen tot mij die belast en beladen zijt, en
IK zal jullie rust en verkwikking schenken.”(Mt.11.28)

➢

Vraag inspiratie aan de H. GEEST om te weten wat
GOD van jou precies verwacht. Bid vooral bij een
belangrijk werk of een belangrijke beslissing.

➢

Vertrouw al je problemen en zorgen toe aan MARIA, je
HEMELSE Moeder. Geef Maria de kans om je te helpen
je ‘kruis’ moedig te dragen in afwachting van betere
tijden en de gelukzalige eeuwigheid.

➢

Voor wie een gesprekje recht uit het hart te moeilijk
valt, is een eenvoudiger recept altijd bij der hand: Bid
dan gewoon bij het opstaan en het slapen gaan:
minstens één Onze Vader of één Wees Gegroet. En leg
gewoon je leven in GODS handen.

➢

Nog een ander receptje van spirituele aard: In de
stormen van het leven, denk aan Maria, toen zij aan
het kruis stond van haar Zoon Jezus. Hoeveel heeft
haar moederhart toen niet geleden?
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Inleidende muziek:Cello Suite nr 1 – J.S.BACH, en
O Gloriosa Virginum – P.BENOIT

Verwelkoming
Hartelijk welkom. Vanavond nodig ik jullie uit om even
stil te staan bij het aangekondigde thema ‘Hoe onze
geestelijke immuniteit versterken?’ Anders gezegd,
bestaan er middelen, gratis aangereikt aan wie zijn
christelijk geloof ‘au sérieux’ neemt in onze
ontegensprekelijke moeilijke tijd met zovele negatieve
berichtgeving? Kunnen we dit nog aan met alleen maar
te zeggen dat we positief moeten denken over alles wat
ons overkomt? Of heeft ons geloof in Jezus en in Zijn
uitnodiging om te leven in zijn sterke nabijheid ons wat
meer te bieden? En wat is het aanbod van Zijn kerk
als ‘tegengif’ voor de huidige tijdsgeest? Is de
katholieke kerk niet het bouwwerk, waarvan Jezus de
hoeksteen is, ondanks haar vele kleine maar soms
grote menselijke tekorten? En wat doen wij met dit
aanbod? Meer dan stof genoeg om eens over na te
denken en vooral Gods zegen te vragen over ons
samenzijn. Laten we dan ook, naar goede gewoonte,
hiervoor bidden en zeggen we samen:
In de naam van de Vader,
de Zoon en de H. Geest. Amen
God, open onze oren,
om Uw Woord te kunnen beluisteren,
tot ons gesproken
door Uw Zoon, Jezus, God en mens.
God, open onze ogen,
om te kunnen zien,
U te herkennen in het Hemels Brood
en in ieder mens, wie hij ook is.
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God, open ons hart,
om er JEZUS in toe te laten
om Uw GEEST in ons te laten werken en
Uw LIEFDE in ons en door ons
dagelijks te laten toenemen.
Lector:
Laten we even met een open vizier kijken naar onze
Westerse wereld, waartoe onze dagelijkse omgeving
behoort. En soms kan iemand van buitenaf wel eens
duidelijker zien in welk ‘geestelijk klimaat’ we
terechtgekomen zijn, misschien beter dan wij die er
‘stap voor stap’ in beland zijn.
Daarom laten we ons vanavond
inspireren door Kardinaal Robert
Sarah, die vrijmoedig een duidelijk
beeld schetste tijdens zijn conferentie
in 2018 in ons land (1) Vooraf toch,
voor wie hem nog niet kent, een
woordje over wie hij is. Geboren op
15 juni 1945 in een arm Afrikaans
gezin, in Ourous in Guinee, werd hij
op zeer korte tijd, op 34 jarige leeftijd, al benoemd tot
aartsbisschop van Conakry, de hoofdstad van Guinee
Hiermee was hij destijds de jongste bisschop ter wereld.
Hij was een fel tegenstander van de marxistische
dictatuur van SékouTouré. Op 23 februari van dit jaar
ging hij met emeritaat.(2)
De kardinaal neemt geen blad voor de mond wanneer
hij het heeft over het geloof in West-Europa. Hij ziet wel
in hoe moeilijk het is voor de kerk in onze meer dan
sterk geseculariseerde samenleving. Volgens de
kardinaal is er sprake van een spirituele en morele
ineenstorting van West-Europa, nu deze zich massaal
heeft afgekeerd van God.
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Terwijl Vlaanderen vroeger zijn zonen, missionarissen,
uitzond om Afrika te evangeliseren, zijn de rollen nu
omgekeerd. Geconfronteerd met een groot
priestertekort, worden zij nu uitgenodigd om naar onze
streken te komen. De kardinaal wijst er ons op dat de
menselijke, christelijke waarden, welke wij vroeger
hebben uitgedragen, nu in dit deel van Europa, ver
te zoeken zijn.
Lector:
Denken we maar aan het groot aantal nieuw
samengestelde gezinnen, terwijl God een stabiel gezin
voor ogen heeft van één man en één vrouw, die
complementair zijn en samen een stabiele ‘thuis’
creëren voor hun kinderen. In West-Europa vindt
men tegenwoordig elke verbintenis goed. (Sterker nog,
het allerlaatste nieuws is dat men nu op het niveau van
de Verenigde Naties een ‘neutrale genderterminologie’
wil promoten in functie van de zogenaamde emancipatie
van de vrouw. Zeer concreet zouden bijvoorbeeld alle
vrouwelijke aanspreektitels moeten verdwijnen. En we
zijn al goed bezig.)
Heeft God niet aan Mozes gezegd: ‘Gij zult niet
doden’? Kardinaal Sarah herinnert ons aan
verschillende wetten in West-Europa, die toestaan dat
een kind in de baarmoeder kan worden vermoord en dat
een bejaarde, die niet langer wil leven, ook kan worden
gedood.
Lector:
De kardinaal haalt ook het kindermisbruik binnen de
kerk aan. Hij wijst erop dat het slecht gedrag van
priesters nog niet betekent dat alle priesters zich
misdragen. Er zijn nog vele goede en soms heilige
priesters (Men mag niet iedereen over dezelfde kam
scheren.)
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Ten slotte zullen mensen misschien denken ‘Waar haalt
die Afrikaanse kardinaal het recht om ons de les te
spellen?” Zijn antwoord luidt : ‘Jullie hebben het
geloof ooit als een grote schat aan ons, Afrikanen,
gegeven, het enige wat ik doe is het op mijn beurt
opnieuw aan jullie cadeau doen.’
Tot hier een veel te summiere weergave en onvolledige
schets van de visie van Kardinaal R. Sarah.
Anders gezegd, het is een simpele ‘diagnose’ van het
“zieke” West-Europa. Hoe kijken we er tegenaan, wij die
dagelijks deze ‘slechte lucht’ of tijdsgeest inademen?
(1) Radiio Maria, Jos De Kok, De Rots in de branding, Conferentie op
7.2.2018; https://www.radiomaria.be/de-rots-in-de-branding/.
(2) Kerknet, La Croix, Wikipedia

Lector:
En wat nu? Als christenen kunnen wij ons in het kader
van het thema, dat ons vanavond bezig houdt, afvragen
of er geen ‘geestelijke voedselsupplementen’
bestaan, welke onze ‘geestelijke immuniteit ‘ kunnen
versterken tegen de besmetting van de huidige
tijdsgeest? Met andere woorden, wat heeft JEZUS,
Die tijdens zijn aardse leven zoveel mensen heeft
genezen, ons VANDAAG, te bieden? Luisteren we
even naar wat de Evangelist Johannes voor ons heeft
opgetekend.
Lector:
Evangelie volgens Johannes, 6, 41-51.
In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat Hij
gezegd had: 'Ik ben het brood dat uit de hemel is
neergedaald', en zij zeiden: 'Is dit niet Jezus, de zoon
van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet?
Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel
neergedaald?' Maar Jezus sprak tot hen: 'Mort toch niet
onder elkaar. Niemand kan tot Mij komen als de Vader
die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan
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op de laatste dag. Er staat geschreven bij de profeten:
En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar
de leer van de Vader geluisterd heeft, komt tot Mij. Niet
dat iemand de Vader gezien heeft: alleen degene die uit
God is, heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben
het brood des levens. Uw vaderen die het manna
gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin
gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer opdat
wie ervan eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat
uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood
eet zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate
van het leven der wereld.
Samen:
Geest van God, kom in ons,
kom in mij,
Help mij meer beseffen
dat Jezus naar deze wereld is gekomen
voor ons , voor mij, Uit LIEFDE.
Jezus, Uw boodschap,
Uw leven kan ook voor mij
een BRON zijn van spirituele ENERGIE
in deze bijzonder moeilijke en verwarde tijd.
Help mij daarom sterker te leven
in Uw nabijheid.
en samen met U de Wil te doen
van onze Hemelse Vader,
die ik, dankzij U, mag kennen.
en ook liefhebben.
Muziek: Veni Creator Spiritus (gregoriaans)
Lector:
Laten we nu even Matteus aan het woord, wanneer hij
het heeft over de instelling van de Eucharistie.
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Onder de maaltijd
nam Jezus brood,
sprak de zegen uit,
brak het en gaf het
aan zijn leerlingen
met de woorden“
Neemt, eet, dit is
mijn Lichaam.”
Daarna nam Hij de beker en, na het spreken van het
dankgebed, reikte Hij hun die toe met de woorden:
“Drinkt allen hieruit. Want dit is Mijn bloed van het
Verbond , dat voor velen vergoten wordt tot vergeving
van de zonden.”
(Bron Matteus H. 26 , v 26 – 28 )
Tijdens de Eucharistieviering is Jezus onze Gastheer
de priester is Zijn vervanger. We herinneren even aan
de drie belangrijkste delen van deze viering. Vooreerst
is er de Woorddienst. Jezus nodigt ons uit om te
luisteren naar Gods Woord, wat gebeurt door middel
van lezing(en) uit de Bijbel. Dan volgt het belangrijkste
deel, de Consecratie of Jezus hernieuwde Zelfgave
op het kruis, destijds het onbloedige kruisoffer
genoemd. Tenslotte worden we tijdens de Communie
door Jezus uitgenodigd om Hem persoonlijk te
ontmoeten in het Eucharistisch Brood, waarin
HIJZELF tot ons, in ons, komt.
Lector:
De Eucharistieviering kan gezien worden als het
hoogtepunt van een gewoon christelijk leven. De
betekenis van het centrale gedeelte ervan, de
Consecratie of het kruisoffer, is sedert het laatste
concilie op de achtergrond geraakt.
In onze tijd heeft men op zondagmorgen alle geduld om
bij de bakker soms in een lange file aan te schuiven
voor lekkere koffiekoeken en brood. Waar is echter de
file voor het Eucharistisch Brood? Sterker nog, in welke
mate geloven we nog in Jezus’ daadwerkelijke,
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weliswaar sterk verborgen AANWEZIGHEID in de
geconsacreerde hostie(s)? Voor hoeveel katholieken is
dit Hemels brood, waarover Jezus sprak tijdens zijn
aards leven, niet louter symbolisch ?
Er valt niet te ontkennen dat het voor ons, mensen van
deze tijd, een reële daad van geloof vraagt om Jezus te
erkennen in dit stukje brood. Laten we hiervoor samen
bidden.
Samen:
Jezus,
U bent niet alleen onder ons gekomen,
U hebt niet alleen Uw leven gegeven
uit liefde voor ons,
dan nog wel na veel lijden op een kruis,
maar U wou ook nog na Uw Verrijzenis
midden onder ons blijven,
op een zeer eenvoudige of ‘verborgen’ wijze
in het tabernakel van elke katholieke kerk.
Meer nog, U wil ook nog tot ons komen,
ja, zelfs in ons,
weliswaar op een mysterievolle wijze,
in de gedaante van een stukje brood.
Wij danken U voor dit Grote Wonder.
en willen ook bijzonder bidden
voor wie niet meer geloven of
voor wie het moeilijk is te geloven
in Uw AANWEZIGHEID
in dit geconsacreerde hostiebrood.
Geef ons allen, Jezus,
het grote geloof van de honderdman,
die tijdens uw aardse leven
U kwam opzoeken
voor de genezing van zijn zieke knecht
en Die geloofde dat voor U, God,
niets onmogelijk is.
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Lector:
Al nodigt Jezus ons zoveel mogelijk uit aan de
Eucharistische tafel om het brood van het eeuwig
leven te nuttigen, is de vraag , waar het nog kan, hoe
we dan deze tafel naderen.
Is het met een respectvol, ontvankelijk, gelovig en
liefdevol hart? Of zegt het mij bv. totaal niets en loop ik
mee in het rijtje, eventueel om iemand van mijn
gezelschap te plezieren?
En zeggen dat zovele christenen, niet alleen vroeger,
bv. in Oekraïne, toen men onder het communistisch
bewind leefde, maar ook nu nog in zovele andere landen
grote risico’s lopen (gevangenschap enz.) wanneer ze
een religieuze viering bijwonen. En toch doet men het.
Past het niet eens in ons eigen hart te kijken en na te
gaan of we toch niet wat meer tijd in onze agenda
dienen te voorzien om Jezus’ liefde voor ons -voor mij te beantwoorden met wat meer wederliefde?
Lector:
In ons land biedt de kerk nu als noodoplossing ,
ingevolge het groot tekort aan priesters, woord- en
communiediensten aan. Godzijdank zijn er diakens,
pastorale werkers en leken, die bereid zijn voor te gaan
in dergelijke vieringen, waar twee van de drie
belangrijke delen van de Eucharistieviering in
voorkomen. Bovendien bieden deze diensten de
mogelijkheid om kerken open te houden en zodoende
mensen de kans te geven om eens langs te gaan bij
Jezus, meestal toch nog aanwezig in het tabernakel.
Daar wacht Hij ‘verborgen’ tot iemand Hem een
bezoekje brengt. In alle stilte verwijlen bij Jezus is zelfs
deugddoende voor onze fysische en mentale gezondheid
wegens onze vaak veel te drukke agenda’s. Denken we
niet te weinig aan Jezus’ zelfgave en zijn extreme liefde
voor ieder van ons? Nochtans wenst Jezus niets liever
dan ons nabij te mogen zijn. Hij heeft zoveel te bieden!
Geven we onszelf de kans om dit concreet te ervaren.
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Lector:
Op verschillende plaatsen kan men nog deelnemen aan
een EUCHARISTISCHE AANBIDDING.
We nemen deze kans te baat om te melden
dat er in deze St. Jozefkerk, elke
donderdagavond om 19.30 u. een
Eucharistische Aanbidding plaats vindt.
Leken, midden onder ons vanavond,
begeleiden deze aanbidding zinvol.
Iedereen is uiteraard zeer welkom.
Trouwens elke aanbidding, waar dan ook, is
een mooie gelegenheid om het eerste
gebod : ‘‘Bemin God bovenal’, concreet
te beleven. Jezus nodigt ons hiertoe liefdevol uit.
Muziek: Tantum Ergo – Cézar Franck
Lector:
In deze moeilijke tijd vergeten we ook zeker niet Maria,
Onze Hemelse Moeder. Zij was het toch die van haar
Zoon op de bruiloft in kana tegen de bedienden zei:
‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’. Daar was het dat
Jezus op vraag van zijn lieve moeder zijn eerste
wonder deed, water veranderde in wijn. (1).
Laten we aan Maria vragen dat zij ons in deze bijzonder
moeilijke tijd zou helpen Jezus een meer centrale
plaats te geven in ons leven, meer bewust van Zijn
nabijheid, samen met Hem door het leven gaan, niet
meer voor alles alleen zijn. Jezus kan ons, als ‘Godmens’, ten diepste gelukkig maken, al zal onze
levensreis niet probleemloos verlopen. Ieder van ons
krijgt ook ‘zijn kruis’ te dragen. Laten we ons kruis
niet ‘alleen’ dragen, maar met Jezus, moedig en
met liefde. Op onze vraag is Hij altijd bereid ons hierbij
te helpen.

(1) Bron : Johannes, 2, v.1 – 11)
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Lector:
Tot op de dag van vandaag roept Maria ons op om
meer te bidden en ook boete te doen voor de
bekering van de vele harten,
die doen alsof God niet
bestaat. Maria doet dit vooral
tijdens haar verschijningen,
zoals in Lourdes en Fatima en
op nog zovele andere
plaatsen, die dan mettertijd
uitgroeien tot een bedevaartoord. Als parochianen van
de Pastorale Eenheid Edegem-Mortsel zijn we trouwens
bevoorrecht. De O.L. Vrouw van Lourdesgrot in Edegem
biedt ons de mogelijkheid om in een rustig kader al
onze zorgen of problemen toe te vertrouwen aan onze
Hemelse Moeder. Bidden we nu samen:
Moeder Maria,
wij weten dat U zeer bekommerd bent
om AL uw kinderen,
en nog het meest om hun eeuwig geluk.
Daarom vraagt u ons trouwens zo vaak
te bidden voor wie niet langer geloven
in Uw Zoon, Jezus.
Zij denken dat ze het alleen aankunnen
tot het lijden hen zwaar treft,
hetzij persoonlijk of in hun nabije
omgeving.
Help ons dan
om ze op een gepaste manier
te verwijzen naar Uw liefdevol hart
en dat van Uw Zoon, Jezus,
Die niemand uitsluit
van Zijn barmhartige liefde.
En als wijzelf in grote moeilijkheden
geraken,
wees ons dan, Moeder Maria, zeer nabij
zo ook in het uur van onze dood.
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Muziek: Ave Maria (gregoriaans)
Lector:
In de loop der geschiedenis hebben heiligen ons
gewezen op de uitzonderlijk grote waarde van het
Eucharistisch Brood, door onze Pastoor Tom, ook al
eens in een Zondagse homilie ‘Liefdesbrood’ genoemd.
Dit ‘geestelijk voedselsupplement’, bij uitstek voor
ons allen, verdient meer waardering in deze tijd, waarin
zovelen hunkeren naar échte of totaal belangloze
LIEFDE. De Eucharistie, beleefd met een gelovig hart,
is een sterke bron van inspiratie en energie. Zij
actualiseert het grote offer, dat van Jezus ’leven,
gegeven uit liefde voor ieder van ons. Hebben we al
eens serieus aandacht geschonken aan Jezus, wanneer
Hij - door bemiddeling van de priester -tot ons persoonlijk zegt : ‘Dit is Mijn Lichaam, voor u gegeven.
Dit is Mijn bloed, voor u vergoten …’ Jezus geeft zijn
leven UIT LIEFDE voor ons, voor mij. Wie heeft dit
nog voor mij gedaan, maar dan ook écht?
Lector:

Wie heeft er in ons land, jaren terug,
en nog recent in Italië, gewezen op de
Aanwezigheid van Jezus in de
Eucharistie?
We denken aan de H. Juliana De
Cortillon, kloosterzuster en mystica.
Zij is geboren in de Rétine bij Luik rond
1192 en gestorven in 1258. Samen met
Z. Eva van Luik heeft zij geijverd voor de invoering van
het feest van het Heilig Sacrament, bij ons beter gekend
als ‘Sacramentsdag’. Dit feest is eerst ingevoerd in het
bisdom Luik in 1246 en 15 jaar later erkend en gevierd
in de universele katholieke kerk. Onder ons zijn er
destijds misschien nog meegegaan in de
Sacramentsprocessie, welke op bepaalde plaatsen nog
altijd doorgaat.
Bron : http:/www.heiligen.net, A. van den Akker, sj
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Lector:

Recenter en ook dichter bij ons, in
Vlaanderen, heeft de Zalige
Priester Edward Poppe zich
bijzonder ingezet voor de
Eucharistisch georiënteerde
spiritualiteit. Hij is geboren in
Temse in 1890 en 33 jaar later
gestorven in Moerzeke. Hij is bij ons
vooral gekend door de
Eucharistische Kruistocht, een beweging die ons als kinderen – gevoelig maakte om Jezus te ontvangen
in ons hartje. Zijn gebedenboekje voor kinderen ‘Bij de
Kindervriend’ was voor zijn tijd een meesterwerkje van
pedagogische aanpassing. Priester Poppe had een
voorliefde voor de armen, de jongeren en de heiligheid
van de priesters. De Eucharistie stond centraal in
zijn leven, ook zijn geloof in de reële AANWEZIGHEID
van Jezus in de geconsacreerde hostie, het ‘Brood des
levens’.
In Moerzeke is de gedachtenis aan Priester E. Poppe
nog zeer levendig. Men bidt voor zijn spoedige
heiligverklaring.
Bron: Wikipedia en Radio Maria
Lector:
Tenslotte is er de 15 jarige jongen
uit Italië, Carlo Acutis, kort na
zijn overlijden zalig verklaard
wegens zijn uitzonderlijk grote
liefde tot de Eucharistie.
Carlo Acutis is geboren in 1991 in
Londen en gestorven in 2006 in
Monza (Italië). Zijn ouders zijn niet
lang na zijn geboorte terug naar
Milaan verhuisd.
Carlo Acutis is in Assisi zalig verklaard op 10 oktober
2020. Maar wie is Carlo? Als kind werd hij sterk
aangetrokken door de Eucharistie, mede dankzij de zeer
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gelovige Poolse huishoudster in het gezin van zijn
ouders, die niet zo diep gelovig waren. Dagelijks ging
Carlo naar de H. Mis of de Eucharistieviering en
bad hij de rozenkrans, voor hem ‘De autostrade
naar de hemel.’ Bidden was voor Carlo spreken met
Jezus: als het ware de ademhaling van de ziel.
Jezus is een persoon, dichtbij en bereikbaar voor
iedereen, aldus Carlo Acutis.
Carlo is echter ook ‘een computerwonder’ Op 10
jarige leeftijd schreef hij al computerprogramma’s.
Hij werd vooral bekend door het documenteren en
catalogeren van Eucharistische wonderen over de
hele wereld. Hij wist zijn twee passies bij elkaar te
brengen en gebruikte informatica voor de
verkondiging. Zo begon hij op zijn elfde een website
over mariale verschijningen en een webencyclopedie
van Eucharistische wonderen. Na zijn dood heeft dit
geleid tot een meertalige website, maar ook tot
een rondreizende tentoonstelling over zowat 140
erkende wonderen in verband met de
Eucharistie. Het begon allemaal toen Carlo Acutis het
wonder van Lanciano ontdekte. De hostie was daar in
menselijk vlees veranderd, wat door de kerk erkend is
als Eucharistisch wonder. Deze ‘cyberapostel’ en
toekomstige ‘computerheilige’ staat ook als rolmodel
voor de hedendaagse jeugd.
Bron :

Tertio 29 en 30.9.2020

(Zie ook de links op pagina 19)

UITNODIGING tot persoonlijk contact met Jezus
Lector :
Deze keer nodigen we u uit om eenvoudig te denken
aan Jezus’ grote liefde voor ons, welke we gedenken in
elke EUCHARISTIEVIERING, tijdens de CONSECRATIE,
wanneer de priester Jezus vervangt en zegt : ‘Dit is Mijn
Lichaam, gegeven voor u’ en ‘Dit is Mijn bloed, voor u
vergoten…… ‘ .

15

Kijk nu eens eenvoudig naar JEZUS op het KRUIS.
Blijf er even bij stilstaan. Jezus zegt: Ook voor u heb
ik veel geleden, ben ik gestorven, maar ook verrezen.
Ook voor u heb ik zoveel pijn doorstaan. GELOOF in
mij, VERTROUW op mij. IK HOU VAN U. Ik heb u lief.
En wat zeg ik nu tegen Jezus?
STILTEMOMENT
Lector: We sluiten dit gebedsmoment af met een
tientje van de rozenkrans, elke Weesgegroet wordt
voorafgegaan door een voorbede.
Onze Vader…….
1. Om meer geloof in Gods wonderbare kracht, die
soms ons beperkt menselijk verstand te boven
gaat, Wees gegroet, Maria,….
2. Om meer vertrouwen in Gods Voorzienigheid,
Die ons uitnodigt minder bang te zijn, nu en voor
de toekomst, in deze periode van grote
veranderingen. Weest gegroet, Maria, ….
3. Om meer hoop in de moeilijke dagen van ons
leven, die onze blik richt op onze gelukzalige
bestemming , Wees gegroet, Maria ….
4. Om meer liefde tot God, aanwezig in de
Eucharistie, en tot onze medemensen, vooral de
erg kwetsbaren, Wees gegroet, Maria …..
5. Voor de vele vervolgde christenen in onze
tijd, die er niet voor terugschrikken om in alle
stilte samen te komen rond hun geloof in Jezus,
de Zoon van God, en als het moet, te getuigen
met hun bloed, Wees gegroet, Maria, ….
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6. Voor de zieken, die we kennen en ook niet
kennen, dat ze mogen rekenen op de beste
gezondheidszorg, Wees gegroet, Maria, ….
7. Voor de overledenen, vooral voor wie we
kennen, voor wie ons recent ontvallen zijn, en
vanavond speciaal voor Jules Breugelmans, een
van onze vroegere vrijwillige fotografen, ook
altijd bereid hulpgoederen op te halen bij wie
deze niet meer zelf kon brengen,
Wees gegroet, Maria, …
8. Voor onze huidige vrijwilligers, die zich met
hart en ziel inzetten voor- en ook achter de
schermen - opdat kansarme Oekraïners het wat
beter zouden hebben, Wees gegroet, Maria, …..
9. Voor onze Oekraïense partnerorganisaties,
in het bijzonder voor onze projectleiders, opdat
onze samenwerking zeer vruchtbaar zou zijn,
Wees gegroet, Maria, ……
10.Voor ons allen hier aanwezig en voor de
velen, die vanavond met ons meebidden,
opdat we in deze bijzondere tijd, allemaal
sterke ambassadeurs zouden zijn van JEZUS,
bron van liefde en kracht,
Wees gegroet, Maria, ….
Muziek: In Assumptione
Slotwoord
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Mededelingen
OKTOBERMAAND = ROZENKRANSMAAND :
In EDEGEM :
1.Rozenkransgebed iedere weekdag (uitgezonderd
zaterdag) in de Sint Antoniuskerk om 19 u.
Iedereen is welkom.
2.Rozenkrans aan de grenzen, een nationale
gebedsactie, tot eerherstel en om de bescherming van
Maria te vragen voor onszelf en ons land. Een van de
vele groepen komt samen op 10 oktober in de O. L.
Vrouw van Lourdesgrot (Bij minder mooi weer in de
O.L.Vr. van Lourdesbasiliek.)
Men komt samen van 14 u. – tot 16.30 u. Iedereen is
welkom en ook vrij om slechts een deel van het
programma mee te maken. Men bidt de volledige
rozenkrans, hernieuwt zijn toewijding aan Maria en
wijdt gans het land toe aan het H. Hart van Jezus en het
Onbevlekt Hart van Maria.
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AANBEVOLEN LECTUUR :
Sarah Robert ,‘God of niets’ Betsaïda, De Regenboog,
2016, (boek van Kardinaal R.Sarah)
Young Sarah, ‘Dicht bij Jezus’, Dagelijks genieten
van zijn nabijheid, Gedion, Hoornaar, Nederland, 2020,
(Van een protestantse, Zeer toegankelijk voor iedereen)
Compendium Lectio Divin a
2022
te b e k om en bi j d e

Gemeenschap
‘Zaden van Het Woord’
Cl a ra st r aat 1 – 37 0 0 T on g e r en
T el . 0 12 39 3 3 25
GS M 048 8 90 62 5 9
Mail ad r e s :

zaden.compendium@gmail.com

Interessante links naar Carlo Acutis :
http://www.miracolieucaristici.org/nd/Liste/list.
html
www.carloacutis.com
https://www.tertio.be/magazines/1077/artikels/15%
20jarige%20cyberapostel%20wordt%20zalig%20verk
laard
Deze links kan u later terugvinden op onze website

:

www.oekraine-project-edegem.be
Voor een bijdrage in de kosten van onze OPE werking:
Oekraïne-Project-Edegem BE40 8803 5555 5163
Prins Boudewijnlaan 268, 2650 Edegem
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Teksten: LB
Muziek: MF
Lay-out: DE
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