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SPIRITUELE REMEDIES voor DEZE BEWOGEN TIJD 

(overgenomen uit ons gebedsmoment van  5.10.2020) 

➢ 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, durf ook je geloofstwijfels aan Hem voorleggen, maar 

maak het ook stil om naar Hem te kunnen LUISTEREN. 

 

➢ 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: Oekraïense volksmuziek door muziekgroep 

Loubistok – Otche Nash 

 

Verwelkoming 

Hartelijk welkom. Mag ik jullie vanavond uitnodigen om even 

al jullie zorgen en stress buiten deze kerk te laten en jullie 

open te stellen voor de duurzame remedies,  die we jullie 

in deze toch wel zeer woelige tijden willen meegeven om 

deze viervoudige crisis naar best vermogen door te 

komen. En dan denken we nu spontaan vooral aan de 

energiecrisis, die dan weer de economische crisis 

meebrengt. Hiermee is de schrik voor het coronavariant – de 

sanitaire crisis -  samen met de klimaatcrisis wat op de 

achtergrond geraakt. 

Bovendien valt niet te ontkennen dat er een sterk verband 

bestaat tussen de energiecrisis in Europa en de oorlog in 

Oekraïne. Nu we het sterk voelen in onze portemonnee is 

deze oorlog ‘geen ver van mijn bed show’ meer. Mag ik er 

jullie echter op wijzen dat deze oorlog al begonnen is met de 

Maidan revolutie in 2014. Toen hoorden we er echter bitter 

weinig van in de sociale media. Toch zijn er sindsdien ook al 

veel jonge Oekraïners gesneuveld. Desondanks zijn de 

Oekraïners nog sterk verrast door deze Russische invasie. Ze 

hebben aanvankelijk de omvang en de duur van deze oorlog 

sterk onderschat. En spijtig genoeg is het einde van deze 

‘donkere periode’ nog niet in zicht.  

Daarom wil ik jullie vanavond uitnodigen om niet alleen 

bezig te zijn met onze problemen, hoe ernstig deze ook zijn, 

maar ook te denken aan de vele Oekraïners die in onveilige 

en erbarmelijke levensomstandigheden leven.  

We bidden voor vrede, wereldwijd, maar in het bijzonder 

voor al wie lijden onder de verschrikkelijke gevolgen van 

deze en andere oorlogen. We bidden bijzonder voor de 

vluchtelingen in de ganse wereld. 
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Moge God ons samenzijn vanavond zegenen en beginnen we 

dit gebedsmoment met een gebed: 

Samen: 

In de naam van de Vader, 

de Zoon en de H. Geest. Amen   

God, We leven in een zeer bewogen tijd, 
We leven ook in een wereld, 

waarin velen U niet meer aanvaarden, 
niet meer in U geloven. 
geconfronteerd met zoveel lijden en miserie, 

vragen mensen zich af: Waar is God nu? 

Vanavond zijn we hier samen, 
op zoek naar remedies 

om deze moeilijke tijd beter aan te kunnen. 
En wie we ook zijn, gelovig of ongelovig 
of misschien een beetje van beiden,     

geef ons een ontvankelijk hart 
om te weten wat U van ons vraagt, 

ieder volgens zijn mogelijkheden. 

Lector: 
Wanneer we kijken naar onze levensomstandigheden,  

onze manier van leven,  
moeten velen van ons toch eerlijk toegeven dat we het, in 
vergelijking met zoveel andere landen in de wereld, goed 

hebben. We leven in een land met degelijke 
nutsvoorzieningen en met veel welzijnsvoorzieningen, ook al 

werken die niet perfect. Waarom willen veel vluchtelingen 
naar ons land komen? Omdat het er zo goed is, al kan altijd 
alles nog veel beter. Zo is het onverantwoord dat mensen de 

nacht op straat moeten doorbrengen omdat er voor hen 
nergens plaats is.   
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Lector: 
De meesten onder ons zijn luxe goederen als 

levensnoodzakelijk  gaan beschouwen: evenementen 

toerisme, het uitgangsleven, festivals, enz.  

Door de crisis wordt nu alles duurder. We zullen onze 

levensstijl moeten aanpassen. Zullen we hierdoor 

ongelukkiger worden? Veel zal afhangen hoe we tegen deze 

veranderde situatie aankijken en ermee omgaan. Waarom 

deze viervoudige crisis niet zien als een uitdaging  en 

kiezen voor een soberdere levensstijl. 

Bidden we samen: 

God,  

We zijn zo gehecht aan zoveel materiële zaken, 

We zijn zo gehecht aan een comfortabel leven. 

We kunnen zelfs moeilijk afscheid nemen van zaken,  

welke we al lang niet meer gebruiken. 

Help ons minder hebzuchtig te zijn 

Help ons vrijgeviger te worden. 

Help ons soberder te leven  

om meer te kunnen delen  

met wie zoveel te kort komen. 

Lector: 

Naast het consumentisme is het individualisme de laatste 

decennia sterk toegenomen. Mag deze crisisperiode een 

uitnodiging zijn tot grotere solidariteit?  

Sluiten we onze ogen voor zoveel miserie en kijken we de 

andere kant op?  

Of stellen we ons hart nog wat meer open voor onze 

medemens in nood? Het hoeft zelfs niet altijd een 

materiële nood te zijn. Soms kan een bemoedigend woord of 

een kleine dienst voldoende zijn om het leven voor die 
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concrete mens wat minder eenzaam te maken. En men hoeft 

uiteraard niet gelovig te zijn om solidariteit te betonen. 

Ongelovigen zijn soms voor christenen een voorbeeld. Zij 

zetten zich soms op een heldhaftige wijze in voor een meer 

rechtvaardige en betere wereld.  

Al dienen we te erkennen dat een meer consequent 

christelijk leven leidt tot grotere solidariteit. Toen Jezus 

het had over het laatste oordeel, dus wat ons te wachten 

staat na onze dood, zei Hij: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je: 

“ Wat je aan de minsten van de Mijnen gedaan hebt, 

heb je voor Mij gedaan.’ (Mattheüs, 28.20).  

Laten we aan Jezus ’woorden denken wanneer onze 

solidariteit niet de verwachte voldoening of het gehoopte 

resultaat oplevert. Als gelovigen kunnen we een 

supplementaire energiebron aanspreken, God, bron van 

LIEFDE en van KRACHT 

Lector:  

In deze bewogen tijd, waarin mensen riskeren er mentaal 

van onderdoor te gaan, is het niet slecht om eraan te 

herinneren dat in de Bijbel wel 365 keren – dus één keer 

voor elke dag van het jaar - staat: ‘Wees niet bang”.   

Lector:  

Laten we vanavond eens eenvoudig stilstaan met wat Jezus 

tot eenieder van ons nog meer wil zeggen. Hij kan dit doen 

op zoveel verschillende manieren, langs Zijn woord en Zijn 

manier van leven. 

Luisteren we even naar wat de Evangelist Lucas voor ons 

heeft opgetekend (9, 18-20) 

‘Toen Hij eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen 

bij Hem kwamen, stelde Hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de 

mensen, dat Ik ben?” Zij antwoordden: ‘Johannes de 

Doper, anderen zeggen : Elia, en weer anderen: Een van de 
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oude profeten is opgestaan. Hierop zei Hij tot hen ’Maar gij, 

wie zegt gij dat Ik ben?’ Nu antwoordde Petrus: ‘De 

Gezalfde van God’. 

Lector: 

Vanavond richt Jezus deze vraag tot ieder van ons: ‘Wie 

zegt Gij dat ik ben?’ 

Is Hij voor mij ook DE GEZALFDE, wat betekent De Zoon van 

God? Geloof ik in Jezus op basis van Zijn woorden, Zijn 

wonderlijke daden, kortom Zijn Leven? 

Zelfs indien ik niet alles begrijp met mijn beperkt menselijk 

verstand. Geloven is meer dan begrijpen. 

Muziek:  Welycajem T’a (Grottenklooster KYIV) 

Lector: 

In onze huidige wereld zien velen Jezus wellicht nog als een 

goed mens, maar niets meer. Hoeveel mensen denken 

tegenwoordig niet dat alles eindigt met de dood?  Is er nog 

wel iets na de dood? Neen, er is niet ‘iets,’ maar er is 

IEMAND – GOD -  Die je verwacht aan de andere kant 

van je tastbare omgeving of zichtbare levenshorizon. 

Bidden we samen: 

JEZUS,  

U weet dat we leven in een complexe wereld.  

U weet hoe moeilijk het is om nog te durven  

uitkomen voor ons christelijke geloof. 

U kent eenieder van ons zeer goed, 

ons vaak oppervlakkig leven 

ofwel ons worstelen met existentiële vragen. 

Help ons U te aanvaarden voor wie U bent, 

Zoon van GOD, 
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Help ons een levendige relatie met U aan te gaan, 

onszelf de kans te geven nog in dit leven  

uw LIEFDE te ervaren. 

Lector: 

Zegt Paulus niet dat we de meest beklagenswaardige 

mensen zijn indien Jezus niet verrezen is? (1ste brief Paulus aan 

de Korintiër vers 19) 

Heel ons christen-zijn staat of valt met ons vertrouwen in 

Jezus en ons geloof in zijn opstanding na zijn kruisdood. 

Pas dan kunnen we niet alleen ons verstand, maar ook ons 

hart écht openen voor Zijn Boodschap van HOOP en 

LIEFDE voor ieder van ons.  

Hebben we het daar moeilijk mee, dan hoeven we alleen 

eerlijk en eenvoudig te zijn en hiervoor Gods hulp vragen. 

God kent ons beter dan wie ook en weet in welke sterk 

geseculariseerde wereld we leven.  

Hoe moeilijk is het niet in een gewoon gezelschap, bij familie 

en vrienden om te durven uitkomen voor ons geloof in 

Jezus als De Zoon van God. 

Hoeveel mensen zijn er niet, vooral van de jongere 

generaties, voor wie niet langer God het laatste woord heeft 

maar wel de wetenschap. De materialistische visie op het 

leven gaat soms zo ver dat liefhebben herleid wordt tot een 

soort functioneren van onze neuronen in de hersenen. 

Bestaat er wel iets zoals échte liefde?  

Niet alles is inderdaad wetenschappelijk te bewijzen.  

En onze menselijke kennis – ook de wetenschappelijke – is 

beperkt.  

Wetenschap en godsdienst zijn van een verschillende  orde. 

Maar als christenen hoeven we zeker ons verstand niet op 

nul te zetten om te geloven. Integendeel. We moeten 

kunnen verantwoorden waarom we Jezus vertrouwen en 
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ons hart openstellen om Zijn LIEFDE in ons te kunnen 

ervaren.   

Bidden we samen: 

JEZUS, 

U kent mij door en door, 

Beter dan ik mezelf ken. 

Help me om niet langer te doen  

alsof ik het zonder Uw hulp aankan. 

Wees mij nabij in deze zeer moeilijke tijd, 

om mijn zorgen aan U te geven  

en sterker verbonden MET U  

verder door het leven te gaan. 

Lector: 

In onze seculiere samenleving worden we uitgenodigd om 

ons geloof te verdiepen en onze vriendschap met God 

sterker te beleven. Waar wringt soms bij de minder 

jongere generaties het schoentje? Ouderen zeggen wel 

eens: ‘Wat hebben ze ons niet allemaal wijs gemaakt?’   

Men is opgegroeid en heeft door studies en training allerlei 

kennis en vaardigheden opgedaan. Helaas is dit vaak niet 

gebeurd op religieus vlak en zo zit men soms nog met 

denkbeelden, welke dateren uit de kindertijd. 

Wanneer men persoonlijk niet kan verantwoorden 

waarom men ‘daad-werkelijk ’in Jezus gelooft, Hem zijn 

vertrouwen schenkt, dan is het best te begrijpen dat men 

vele godsdienstige praktijken als nietszeggend ervaart en 

uiteindelijk overboord gooit.  

Maar waar blijft dan elke serieuze houvast of diepere 

zingeving in het leven? Deze crisistijd daagt ons uit tot 

een diepere beleving van ons mens-zijn en een 

sterkere band met God. Dan zullen we beter bestand zijn 

tegen de beproevingen van dit leven.  
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Bij Mattheüs lezen we dat Jezus ons zegt: “Wees dus niet 

bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.” 

(10.11) En wat verder bij Mattheüs: “ Ik ben met jullie, 

alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 

wereld.”(28.20) 

Bidden we 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. 

Geef mij meer geloof, 
Help mij daarom sterker te leven 

in Uw nabijheid.  
Help mij samen met U 
de Wil te doen 

van onze Hemelse Vader, 
die ik, dankzij U, mag kennen. 

en ook liefhebben. Amen. 

 

Lector: 

Wanneer het leven zijn gewone gang gaat, zonder al te 

serieuze tegenslagen, komt het ons voor dat we het wel – 

zonder God – aankunnen. Anders wordt het wanneer we 

geconfronteerd worden met groot lijden, bv. bij het verlies 

van een geliefde. Het brengt mensen er soms toe te leven 

in twee werkelijkheden: de zichtbare en de 

onzichtbare. Zij geloven dit dan niet alleen, doch ervaren 

het ook. 
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Lector: 

Het is goed om er in deze bewogen tijd niet alleen voor te 

staan. Waarom zouden we niet ingaan op Jezus’ uitnodiging: 

“Kom tot Mij, jullie die belast en beladen zijn en Ik zal 

jullie verkwikken’.(Mattheus 11, 28)  

Het is niet eenvoudig om in deze stresserende tijd het stil te 

maken in het eigen hart en JEZUS te erkennen als onze 

beste vriend,  aan wie we alles kwijt kunnen dat op ons hart 

ligt, desnoods onze boosheid op God, die de eerste stap kan 

zijn naar een verzoening met het eigen leven, te aanvaarden 

dat Hij ons Zijn liefde niet wil opdringen, dat we vrije 

mensen zijn. Aan eenieder van ons, aan mij, de keuze. Laat 

ik JEZUS  toe in mijn leven, laat ik Hem in mij Zijn werk 

doen? Dit veronderstelt echter dat we bereid zijn onze 

comfortzone te verlaten om  samen met Hem door het leven 

te gaan. Zeer concreet kunnen we in ons dagdagelijks leven 

ons afvragen: Wat zou Jezus NU doen, moest Hij in mijn 

schoenen staan? Wat verwacht Hij Nu, met Zijn visie of 

mentaliteit, zeer concreet van mij? Laten we ons inspireren 

door ZIJN  H. GEEST. 

Lector: 

Jezus nodigt ons permanent uit met een ‘gelovige bril’ 

naar de wereld te kijken. Laten we niet alleen maar 

denken aan onze problemen, even over het muurtje kijken, 

naar de wereld, in het bijzonder in het kader van onze 

werking naar Oekraïne. We denken aan de vele en zeer 

ernstige problemen waarmee ontelbare Oekraïners op dit 

moment geconfronteerd worden.  

We denken aan de vele vluchtelingen, zowel degenen die 
hier zijn als aan al degenen die ‘achtergebleven’ zijn, de 

ontheemden in Oekraïne . 

Laten we solidair zijn, materieel, financieel en spiritueel.  
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Bidden we samen voor vrede wereldwijd, maar 

bijzonder in Oekraïne, en ook voor vrede in elk 

mensenhart. 

God van vrede en gerechtigheid, 

We bidden U voor Uw grote 

mensenfamilie, 

voor al Uw kostbare kinderen, 

 jong en oud,  

die leven in gevaar en angst, bescherm 

ze. 

We bidden U voor allen, die vrezen voor de dag van morgen, 
niet weten wat de toekomst zal brengen. 

 
We bidden U voor de beleidsverantwoordelijken,  
Voor hen die zoveel macht hebben over oorlog of vrede,  

om wijsheid, onderscheidingsvermogen  
en medeleven om hun beslissingen te leiden. 

 
God, U wil elk mensenhart vullen met Uw vrede.  
Raak vooral die harten aan, die hiervoor niet openstaan, 

waar liefde en vrede weinig kansen krijgen. 
 

Ontferm U over onze wereld. 
En genees ieder van ons waar nodig is 

in Jezus’ naam.  
 
Muziek: Hemelvaart des Heren (Grottenklooster Kyiv) 

 
Lector: 

Terwijl de éne mens zich in een probleemsituatie tot God of 
tot Jezus zal richten, zal de andere spontaan de hulp van 
Maria, onze hemelse Moeder inroepen.  

In deze moeilijke tijd zegt ze ook tot ons, zoals destijds, op 
de bruiloft tegen de bedienden in Kana : “‘Doe maar wat 

Hij je zeggen zal’. (Joh. 2.5 ) Daar was het dat Jezus op 
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vraag van zijn lieve moeder zijn eerste wonder deed, 
water veranderde in wijn.  
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. 
Jezus kan ons, als ‘God-mens’, ten diepste gelukkig 
maken, al zal onze levensreis niet probleemloos verlopen en 

kan Hij veel van ons vragen. 
Ieder van ons – gelovig of niet - krijgt  ‘zijn kruis’ te dragen. 

Laten we ons kruis niet ‘alleen’ dragen, maar met Jezus 
en Zijn Moeder, moedig en met liefde. Op onze vraag 
zijn beiden altijd bereid ons hierbij te helpen, misschien niet 

op de wijze waarop wij dit wensen, maar wel voor ons 
eeuwig welzijn of geluk.   

 
Als parochianen van de 
Pastorale Eenheid Heilige Maria 

Magdalena zijn we 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 
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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,  
Die ieder mens onvoorwaardelijk liefheeft.  

En als wijzelf in grote moeilijkheden geraken, 
wees ons dan, Moeder Maria, zeer nabij   
zo ook in het uur van onze dood. Amen. 

 
Muziek: Ave Maria – Giulio Cacchini 

 
Lector: 
In het kader van dit gebedsmoment mogen we uiteraard de 

H. Jozef niet vergeten. Hij is niet alleen de patroon-
heilige van deze parochie, maar ook van ons Oekraïne-

Project. Hij heeft ons al ontelbare keren geholpen. Zo 
weten sommige medewerkers dit ook, al schrijven een 

aantal dit aan het toeval toe. 
Het maakt een groot verschil of we al dan niet door een 
‘gelovige bril’ naar het gebeuren in de wereld kijken.   

 
UITNODIGING tot persoonlijk contact met Jezus. 

 
Lector: 
Kijk nu eens eenvoudig naar JEZUS op het KRUIS. Blijf 

er even bij stilstaan. Vanop het kruis zegt Hij tot ieder van 
ons: ‘Ook voor jou heb ik veel geleden, ben ik gestorven, 

maar ook verrezen. Ook voor jou heb ik zoveel pijn 
doorstaan. GELOOF in mij, VERTROUW op mij. IK HOU 
VAN JOU. Ik  heb je waarachtig lief.’  

 
Wat zeg ik nu tegen Jezus? Laat je hart spreken. Kan je 

moeilijk geloven in Hem, zeg het Hem dan.  
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Heb je het moeilijk om je zorgen aan Hem af te geven, 
vraag om zijn hulp. Heb je Hem lief, zeg het dan ook.  
Laat het ook stil worden zodat Jezus je misschien 

vanavond iets kan zeggen, zo Hij dit wil op dit moment. 
 

STILTEMOMENT 
 
Lector:  

Naar goede gewoonte, besluiten we dit gebedsmoment met 
een tientje van de rozenkrans, elke Weesgegroet wordt 

voorafgegaan door een voorbede. 
 
Onze Vader……. 

 
1. Om meer geloof in God, 

mysterievol en ongrijpbaar, Die 
ons beperkt menselijk verstand 
ver te boven gaat,  

Wees gegroet, Maria,….  
 

2. Om meer vertrouwen in 
Gods Voorzienigheid, Die ons 

uitnodigt minder bang te zijn in 
deze bewogen periode, onze zorgen aan Hem toe te 
vertrouwen,  Wees gegroet, Maria, …. 

 
3. Om meer hoop in deze moeilijke tijd, die ons doet 

uitkijken naar betere dagen in dit leven en naar onze 
grenzeloze gelukkige eindbestemming.  
Wees gegroet, Maria…..  

 
4. Om meer liefde tot God, Die ieder van ons 

onvoorwaardelijk graag ziet, en ook om meer liefde tot 
al onze medemensen. Wees gegroet, Maria …..  

 

5. Voor vrede in het eigen hart, in onze familie, in onze 
nabije omgeving en wereldwijd, in deze tijd ook in het 

bijzonder voor Oekraïne. Wees gegroet, Maria….. 
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6. Voor alle vluchtelingen, in het bijzonder voor al wie 
achtergebleven zijn in Oekraïne en voor al wie naar het 
buitenland zijn gevlucht. Sommigen hebben veel 

verloren bij een bombardement, ook wel eens  
familieleden, of doorstaan zoveel angst wegens hun 

geliefden die actief betrokken zijn bij deze oorlog. Wees 
gegroet, Maria ….. 
 

7. Voor de zieken, die we kennen en ook niet kennen, 
vooral nu ook in Oekraïne, voor de vele gewonden, 

slachtoffers van dit conflict, dat ze mogen rekenen op 
de best mogelijke zorgen. Wees gegroet, Maria, …. 

 

8. Voor onze overledenen, in het bijzonder voor wie ons 
onlangs ontvallen zijn als vrijwilligers van onze 

Oekraïnewerking. We bidden vanavond speciaal voor 
Etienne Gillis, een van onze vroegere laders, voor Nicole 
Buytaert, een zeer recente sorteerster in de hangar, die 

slechts één keer is kunnen komen, voor Mieke 
Asselman, gespecialiseerd in de bloemenversiering bij 

onze religieuze vieringen en bij de destijds grote 
benefiet lunchen of -brunchen. Ten slotte is zeer recent 

Stan Verrelst, gewezen voorzitter van 18/8, overleden. 
Hij was vele jaren  trouw op post om mee te helpen 
laden. Wees gegroet, Maria, … 

 
9. Voor onze huidige vrijwilligers, die zich in het kader 

van ons Oekraïneproject met hart en ziel inzetten voor- 
en ook achter de schermen – vooral voor de 
hulpgoederenactie voor de opvang van de ‘inlandse’ of 

‘achtergebleven’ vluchtelingen. Wees gegroet, Maria, ….. 
 

10 Voor onze Oekraïense partnerorganisaties, in   het 
bijzonder voor onze projectleiders, die thans in extreem 
moeilijke omstandigheden werken en die blijven 

rekenen op onze materiele, financiële en spirituele hulp. 
    Wees gegroet, Maria, …… 
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Ten slotte: Voor ons allen hier aanwezig en voor de 
velen, die vanavond met ons in gebed verbonden zijn: 

  
• opdat we in deze bewogen tijd meer solidair zouden 

zijn met al wie lijdt en ons levenspad kruist, dichtbij of 
veraf,  
 

• opdat we sterke ambassadeurs zouden zijn van 
JEZUS, bron van liefde en kracht. Wees gegroet, 

Maria, …. 
 

Muziek: Verleih uns Frieden F. Mendelssohn 

 
Slotwoord. 
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Mededeling:   

 

OKTOBERMAAND = ROZENKRANSMAAND :  
 

Rozenkransgebed:  iedere weekdag 

(uitgezonderd zaterdag) in de Sint 

Antoniuskerk in Edegem om 19 u.  

Iedereen is welkom.  

   

 
 

AANBEVOLEN LECTUUR :  
  

Jezus’ Leven, zoals opgetekend door de Evangelisten 

in de Bijbel. 
 

• Young Sarah, ‘Dicht bij Jezus’, Dagelijks genieten 
van zijn nabijheid,  Gedion, Hoornaar, Nederland, 
2020, (Van een protestantse, Zeer toegankelijk voor 

iedereen)  
 

• Jim McDermott, Kruisweg voor Oekraïne, America 
Magazine, met teksten van Tatyana Borodina van 
slachtoffers van de oorlog. 2022 
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Voor een bijdrage ten voordele van onze projecten in 

Oekraïne, nu voornamelijk voor de opvang van de 
‘achtergebleven’ vluchtelingen : 

Vooral voor medisch materiaal, voeding, hygiënische 
producten, enz. Meer info op onze folder en website: 

https://www.oekraine-project-edegem.be 

 
Oekraïne-Project-Edegem, BE40 8803 5555 5163 

Prins Boudewijnlaan 268, 2650 Edegem 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oekraine-project-edegem.be/
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                              Tekst: LB  

Muziek: MF 

Lay-out: DE 

 


