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♫ Intredelied: Dankt, dankt nu allen God  ( T: M. RINCKERT - M: J. CRÜGER) 
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Verwelkoming door Zuster Christine 
 
Begroeting en kruisteken 
 

 → mgr. J. De Kesel 
 
Openingswoord 
 
Dominique Obreno (SFX): 

 
Wij zijn vandaag vol vreugde en dankbaarheid  
om het vele goede 
dat God aan alle Zwartzusters van Bethel  
en daarmee ook aan ons allen gedaan heeft.  
Opnieuw heeft God ons laten zien,  
dat Hij een God van mensen is  
die met ons door het leven gaat.  

Ook in het leven van hen en ons allen 
was en is er een eb en een vloed van verdriet en geluk,  
van mislukking en vervulling,  
van niet begrijpen en geloven.  
Moge er - vandaag vooral -  
dankbaarheid heersen in ons hart,  
nu wij het 650 jarig bestaan van de congregatie vieren.  
Want gedenken heeft alles te maken met danken.  
En moge deze viering ons allen helpen  
om vast te houden aan Jezus,  
de Heer, die de weg is, de waarheid en het leven. 
 
Gebed om vergeving  (♫ T EN M: CARLOS DESOETE) 
 
Voorganger: 

 
Kerk-zijn, gemeenschap en parochie vormen, 
is "er zijn" voor elkaar.  
Waar mensen met elkaar samenleven, 
gebeuren vaak goede,  
maar helaas ook minder goede dingen. 
Daarom vragen we om vergeving. 
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Martine Devisch (Sint-Monica): 

 

Zoals een boom groeit, kan ons geloof groeien, 
nauwelijks zichtbaar, stil en gedurig, 
zich vertrouwend aan de tijd. 
Maar dat lukt niet altijd, Heer. 
Heer, ontferm u over ons… 
 

 
 

 

Martine Devisch (Sint-Monica) 

 
Zoals een vrucht rijpt, kan ons geloof rijpen, 
lang en geduldig in allerlei omstandigheden, 
klaar om dienstbaar te zijn. 
Maar dat lukt niet altijd, Heer. 
Christus, ontferm u over ons… 

 

 
 
Martine Devisch (Sint-Monica): 

 
Zoals een vogel zingt, kan ons geloof een lied zingen, 
ook als schijnbaar niemand luistert en meezingt, 
een eigen lied met een eigen stem. 
Maar dat lukt niet altijd, Heer. 
Heer, ontferm u over ons… 
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Voorganger: 

 
Laten wij God dan ook vragen 
dat Hij ons ten diepste toe vergeving schenkt 
en zich over ons ontfermt, 
dat Hij van ons nieuwe mensen maakt 
en ons omkeert tot vernieuwd leven. Amen. 
 
♫ Gloria  (T EN M: CARLOS DESOETE) 
 

 
 
 
1. God van liefde en van leven,  

hoop van mensen aan de kant,  
onze namen staan geschreven  
in de palmen van uw hand.  

 
2. Zoon van God en zoon van mensen,  

roepstem voor gerechtigheid,  
droom van goedheid zonder grenzen,  
leven in verbondenheid. 

 
3. Geest van God en Geest van vrede,  

Gij bezielt en vuurt ons aan,  
om ook uit onszelf te treden,  
zoals Jezus heeft gedaan. 
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Openingsgebed 
 
Voorganger: 

 
God, onze Vader, de regen en de zon, de groeikracht der gewassen 
en de oogsten op de velden, 
het leven en het werk van en voor uw mensen: 
gezondheidszorg, ouderenzorg,  
opleiding van verpleegkundigen, parochiewerk,  
begeleiding van studenten en missiewerk: 
alles is Uw gave, Uw goede vrucht. 
Wij bidden U: dat geloof en liefde in ons rijpen 
en ook het inzicht groeit dat wij slechts goede vruchten dragen 
als wij verbonden blijven met de boom des levens, 
Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Eerste lezing (Kolossenzen 1,9-12) 
 
Adelin Van Eenhooge (AZ Damiaan): 

 
Wij smeken God u alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken, zodat gij zijn wil 
volledig verstaat en een leven leidt dat de Heer waardig is en Hem in alles behaagt. 
Moogt gij vruchten voortbrengen van actieve goedheid op allerlei gebied en tevens 
toenemen in de waarachtige kennis van God. Moge Hij u in zijn heerlijke kracht 
machtig sterken om alles uit te houden en alles te verdragen. Zegt met blijdschap 
dank aan de Vader. 
 

 
VERTALING EERSTE LEZING (wordt niet gelezen) 
 
Primeira leitura (Colossenses 1,9-12)  
 
Não cessamos de orar por vós e de suplicar para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de 
Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim, levareis uma vida digna do Senhor, 
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 
Suplicamos também a Deus que vos fortifique com todo o vigor pelo seu poder glorioso, para que vos 
firmeis na constância e na paciência. E com alegria, dai graças ao Pai. 
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♫ Lied: Tua Palavra é  (ZÉ VICENTE) 
 

 
 
Tua palavra está, nas ondas do mar! 
Tua palavra está, no sol a brilhar!  
Tua palavra está, no pensamento, no sentimento 
Tua palavra está! 
Tua palavra está, no som do trovão! 
Tua palavra está, no tom da canção!  
Tua palavra está, na conciência e na ciência 
Tua palavra está! 
Tua palavra está, na beleza da flor!  
Tua palavra está, na grandeza do amor! 
Tua palavra está, na liberdade, na amizade  
Tua palavra está! 
 
 
VERTALING TUSSENZANG: 

 

Uw woord is! Licht op mijn pad! Licht op mijn pad, mijn God! Uw woord is! 

Uw woord bevindt zich in de golven van de zee! 
Uw woord bevindt zich in de zonneschijn! 

Uw woord bevindt zich in de gedachte, in het gevoel. Uw woord is er! 

Uw woord zit in het gedreun van de donder! 

Uw woord zit gevat in de toon van het lied. 

Uw woord staat in het geweten en in de wetenschap. Uw woord is er! 

Uw woord zit in de schoonheid van de bloem! 
Uw woord staat in de grootheid van de liefde! 

Uw woord staat in de vrijheid, in de vriendschap. Uw woord staat er! 
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→ bijbel wordt aangebracht door Braziliaanse zusters (+ met kaarsen)   

 

→ voorganger neemt het boek aan) 

 
Evangelie (Johannes 15, 1-2.4-5 ) 
 
Voorganger: 

 

“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die 
geen vrucht draagt, snijdt Hij af en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, 
opdat zij meer vrucht mag dragen. Blijft in Mij, zoals Ik in u. Zoals de rank geen 
vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij 
evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, 
zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets”. 
 

Evangelho (João 15, 1-2.4-5 ) 
 

Paaré Maurício Abel: 

 

“Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto 
em mim, ele corta; e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto 
ainda. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode 
dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não 
podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós, os 

ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto; pois 
sem mim, nada podeis fazer. 
 
Homilie: Mgr. Jozef De Kesel 
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Geloofsbelijdenis:  
 

Allen: 
 

Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
en geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden;  
die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, 
zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen  
de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen,  
de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam,  
het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbeden 
 

Voorganger: 

 
God dit is een dag van grote vreugde  
en diepe dankbaarheid. 
Wij hebben Uw liefde leren kennen  
en wij geloven in haar. 
In dit besef leggen wij onze wensen en verlangens  
vertrouwvol in uw handen. 
 

Joêmia Santos da Purificação (zwartzuster uit Brazilië): 

  

Rezemos pela Congregação das Irmãs Negras  
aqui e no Brasil, que ela continue ser uma benção  
produzindo muitos frutos pela Igreja e a sociedade. 
Oremos cantando: 
 

VERTALING EERSTE VOORBEDE (wordt niet gelezen): 

 

Wij bidden voor de Congregatie van de Zwartzusters 

hier en in Brazilië, dat zij verder een zegen mag zijn en veel vruchten mag 

voortbrengen voor de Kerk en de maatschappij. Laat ons biddend zingen: 
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Marina Lanssens (KBW): 

 
Voor de overleden Zwartzusters, vrienden en weldoeners  
die ons in de Heer zijn voorgegaan: 
dat zij in God deel mogen hebben  
aan de vreugde van deze dag.  
Laat ons biddend zingen: 
 

♫ Da nos un corazon, grande par amar, 
da nos un corazon, fuerte para luchar. 

 
Marina Lanssens (KBW): 

 
Voor de medewerkers van onze organisaties: 
om trouw in het gebed, om bemoediging van allen 
die de Kerk meehelpen gestalte geven en opbouwen. 
Laat ons biddend zingen: 
 

♫ Da nos un corazon, grande par amar, 
da nos un corazon, fuerte para luchar. 

 

Marina Lanssens (KBW): 

 

Voor onze zieken en bejaarden  
en allen die hen zorgend nabij zijn.  
Voor allen die de spiritualiteit  
van Sint-Augustinus koesteren  
en zijn geest in het dienstwerk van de Zwartzusters  
verder caritatief gestalte geven. 
Laat ons biddend zingen: 
 

♫ Da nos un corazon, grande par amar, 
da nos un corazon, fuerte para luchar. 
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Marina Lanssens (KBW): 

 
Voor ons allen hier samen: dat door deze eucharistieviering 
de overvloed van Gods vrede ons mag blijven bezielen. 
Laat ons biddend zingen: 
 

♫ Da nos un corazon, grande par amar, 

da nos un corazon, fuerte para luchar. 

 
Voorganger: 

 
God onze Vader, voor ons klinkt vandaag een blijde boodschap. 
Luister naar ons, want er zijn nog veel onuitgesproken wensen 
die diep in ons hart en onze geest leven. 
Wij danken U daarvoor, Vader, Zoon en Geest, 
die leeft en heerst in eeuwigheid. Amen. 
 
Offerandestoet 
 
Voorganger: 

 
In verbondenheid met de Heer en met elkaar  
worden wij uitgenodigd om samen maaltijd te vieren.  
Daarom maken wij nu de feesttafel klaar: 
 
Mout De Gelas (familie missionaris): 

 

Wij brengen onze gaven aan, gewone gaven, brood en wijn, 
symbolen van geluk en verdriet, van inzet en vreugde.  
Dankbaar voor het feest, dankbaar ook omdat wij dit alles 
uit Gods' hand mochten ontvangen.  
 
offergaven worden aangebracht. 

 

→ altaarstuk en kaars: 2 kinderen dr. Witouck 
 

→ druiven en kelk: 2 gehandicapten met hun begelieiders 
 

→ brood met hosties en ciborie: 2 Braziliaanse zwartzusters: Damiana en Claudia 
 
Offergang 
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♫ Offerandelied: Brood op tafel 
 

 
  
 
 
Gebed over de gaven 
 
Voorganger: 

 
Liefdevolle God,  
met vreugde en dankbaarheid  
bieden wij U onze gaven aan op dit jubelfeest.  
Zend uw Geest die alles in allen vervult  
en die ook onze dankbaarheid zal voltooien.  
Dit vragen wij U door Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
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Prefatie 
 
Voorganger: 

 

De Heer zal bij u zijn. 
 

Allen: De Heer zal u bewaren. 
 

Voorganger: 

 

Verheft uw hart. 
 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 

Voorganger:  

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 
Voorganger:  

 
God onze Vader, wij danken U 
dat wij mogen leven in deze wereld. 
Wij danken u voor alles wat leeft, 
voor de schoonheid van de schepping, 
voor de talenten die wij van U ontvingen, 
voor het levensgeluk dat wij mogen ervaren. 
 

Allen: 
  

Wij danken U voor allen die ons helpen, 

voor het vertrouwen en de geborgenheid 

ons geschonken door mensen, 

voor de goedheid en de liefde van hen 

die bij ons blijven in moeilijke dagen. 
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Voorganger: 

 
Ook danken wij u dat wij hier vandaag 
als vrienden mogen samen zijn op dit feest. 
Uw liefde brengt ons bijeen, 
uw trouw duurt van geslacht op geslacht, 
uw barmhartigheid reikt tot aan de grenzen der aarde. 
 
Allen: 
 
Hoe kunnen wij U naar waarde danken 

voor het diepe geheim dat Gijzelf zijt 

in het concrete leven van ieder van ons. 

Daarom sluiten wij ons, 

samen met alle heiligen en engelen, aan bij dit loflied. 

 
 
 
 
♫ Heilig:  (T en M: CARLOS DESOETE) 
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Eucharistisch gebed: 
 
Voorganger: 

 

Waarlijk heilig zijt Gij, Heer: heel de schepping komt van U, 
naar U gaat alle dankbaarheid. 
Want door uw Zoon, Jezus Christus onze Heer 
en met de kracht die uitgaat van de heilige Geest, 

verwekt Gij leven en heiligt Gij de wereld. 
Telkens weer roept Gij uw volk bijeen  
opdat van oost tot west  
een zuivere offerande U wordt opgedragen. 
Wij bidden U: heilig onze gaven die hier voor U zijn neergelegd. 
Maak ze door uw heilige Geest tot lichaam en bloed  
van Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, 
die de viering van deze heilige geheimen  
aan ons heeft toevertrouwd. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, 
heeft Hij brood genomen, en tot U in dankzegging gebeden. 
Hij heeft het gebroken  
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
Neem en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 

 
Na de maaltijd heeft Hij de beker genomen, 
in dankzegging tot U gebeden 
en Hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: 
 
Neem deze beker en drink hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe,  

altijddurende verbond; dit is mijn bloed  

dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 

Blijf dit doen om Mij te gedenken. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
 
Allen: 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 
Pddré Maurício Abel: 

 

Celebrando agora, ó Pai,  

a memória do vosso Filho, 

da sua paixão que nos salva,  
da sua gloriosa ressurreição 

e da sua ascensão ao céu, 

e enquanto esperamos 

a sua nova vinda, 

nós vos oferecemos em ação de graças 

este sacrifício de vida e santidade. 

Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco 

e concedei que, alimentando-nos com o Corpo 

e o Sangue do vosso Filho, 

sejamos repletos do Espírito Santo 

e nos tornemos em Cristo 

um só corpo e um só espírito. 

 
Voorganger: 
 

Hij moge ons tot volmaaktheid voeren 
en maken tot een eeuwige gave aan U. 
Dan zal het erfdeel  
dat Gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd ons ten deel vallen,  
samen met de heilige Maagd en moeder Gods Maria,  
met de zalige apostelen en martelaren,  
met de heilige Augustinus en alle heiligen. 
Op hun hulp stellen wij ons vertrouwen 
want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij U. 
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Moge dit offer van onze verzoening, Heer, 
meer vrede brengen en geluk onder de mensen. 
Begeleid uw kerk op weg naar U: 
bevestig haar in geloof en liefde,  
samen met uw dienaar Benedictus XVI, onze paus,  
met Jozef De Kesel, onze bisschop,  
met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld  
en met heel het volk dat Gij het Uwe noemt. 
 
Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap 
van wie Gij zoveel dienstbaarheid verwacht. 
Breng uw kinderen weer bijeen  
die in verdeeldheid zijn uiteengegaan: 
schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid. 
Ook bidden wij voor onze broeders en zusters  
die gestorven zijn, voor allen die ons hebben verlaten  
en zochten naar uw welbehagen. 
Laat hen komen in uw Rijk, 
vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt  
door Christus onze Heer. 
Want door Hem deelt Gij in overvloed aan iedereen 
uw goede gaven uit. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem  
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest,  
hier en nu en tot in eeuwigheid. 
 
Gebed des Heren 
 

Voorganger: 
 
Laat ons bidden tot God, onze Vader,  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 
 

Allen:  
 
Onze Vader…  
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Voorganger: 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad. 
Geef vrede in onze dagen;  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde  
en beveiligd tegen alle onrust, 
hoopvol wachtend  
op de komst van Jezus Messias, Uw Zoon. 
 
Allen: 
 

Want van U is het koninkrijk… 

 
Vredeswens 
 
Voorganger: 

 
Heer Jezus, Gij hebt bij het afscheid  
aan uw vrienden en aan ons allen gezegd: 
‘Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u’. 
Vandaag komen wij U om die vrede vragen  
daar die vrede zo broos en breekbaar is  
in onze samenleving. Beziel ons daarom allen met uw geest  
van liefde en solidariteit, verbondenheid en zorg  
voor alle mensen om ons heen. 
Zo kan die vrede groeien in ons hart, in ons midden,  
in alle gezinnen en buurten, in alle zorginstellingen en ziekenhuizen 
in onze parochies, in ons land en wereldwijd. 
Zo wordt elk hart van uw vrede vervuld  
en worden alle mensen één met elkaar en met U,  
Gij die leeft in eeuwigheid. Deze vrede des Heren zij altijd met u. 
 
Allen:   
 

En met uw Geest. 
 
Voorganger:  
 
Geef elkaar een teken van vrede.  
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♫ Lam Gods  (T en M: CARLOS DESOETE) 
 
 

 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Voorganger:  

 
Zie hier hoe God zich aan ons openbaart: 
als gebroken brood, als vergoten wijn. 
Zo verscheen Hij in het uur van Jezus’ dood. 
Zo verschijnt Hij ook aan ons.  
 

"Word wat gij ziet, ontvang wie gij zijt."   
 
Neem en eet en volg na wat gij in handen neemt. 
Wees brood voor elkaar, 
en wees tot vreugde voor iedereen die gij ontmoet. 
 
Gelukkig zijt gij wanneer gij uitgenodigd wordt  
aan de tafel van de Heer: zie het Lam Gods  
dat wegneemt de zonden van de wereld. 
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Allen:  
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

maar spreek en ik zal gezond worden.  

 
Voorganger:  

 

Het lichaam van Christus. 
 
Allen:   
Amen. 

 
Communie 
 
♫ Communielied: Mijn hart zingt voor de Heer 
 

 
 

 
1. Welwillend zag mijn Redder  

naar zijn geringe dienares, 
voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn Naam. 

 
2. Hij is de trouwe Helper  

van wie voor Hem gevoelig is, 

maar wie hooghartig leven, wijst Hij van zich af. 
 
3. Die machtig is zal vallen,  

die nietig is komt op de troon, 
die hongert wordt verzadigd, rijken stuurt Hij heen. 

 
4. Zijn volk was Hij indachtig,  
 vol deernis jegens Israël, 

getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn heil. 



Viering 650 jaar congregatie Zwartzusters van Bethel o.s.a. – 4 september 2011 

 

21 

Bezinning na de communie 
 
Mimi Foulon (AZ Sint-Augustinus): 

 

Geroepen zijn 
is bouwen aan een wereld  
waar mensen met elkaar verbonden zijn,  
waar de kleinen worden groot gemaakt  

en kansen krijgen, 
waar moed en volharding wordt geleerd  
om door te gaan. 
 
Geroepen zijn 
is bouwen aan een wereld,  
waar het geknakte riet niet gebroken wordt,  
waar, wie de moed opgeeft 
weer kan opstaan en verder gaan  
en nieuwe kracht opdoet om te leven. 
 
Geroepen zijn 
is een opdracht die nooit af is.  
Het is doorgaan en volhouden: meestal met velen,  
vaak ook alleen tegen de wereld in, 
enkel met dié zekerheid 
dat Iemand is voorgegaan 
en ook nu met ons blijft gaan 
en die wij ons nabij weten, onze God. 
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Slotgebed 
 
Voorganger: 

 
Stem ons af, God, op uw tijd.  
Wij hoeven niet te weten 
hoe het zaad ontkiemt en opschiet, 
of wanneer de oogst rijp zal zijn.  
Wek in ons het vertrouwen 
dat de goede grond zal opnemen 
wat wij zaaien, 
dat zon en regen 
het zaad zullen koesteren.  
We hoeven het niet te weten, 
maar we mogen hopen 
op de goede afloop 
van wat wij met U begonnen zijn 
en Gij met ons. Amen. 
 
Dankwoord door zr. Christine 
 
Zending en zegen 
 
Voorganger: 
 
Zusters en broeders,  
laten we nu dus zingen,  
niet om te genieten van een onverstoorbare rust,  
maar om ons zwoegen te verlichten.  
Doe zoals trekkers onderweg:  
houd niet van getalm,  
maar zing en trek verder.  
Maak voortgang in het goede,  
maak voortgang in ongeveinsd geloof,  
maak voortgang in goede levenswandel.  
Zing en trek verder  
met de zegen van de Vader,  
de Zoon en de heilige Geest. Amen.  
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♫ Slotlied: Juich nu en jubel  
 

 
 
 
1. Ga nu voor elkaar belijden: gij komt uit Gods hand. 

Hij zal u met liefde leiden, 
Hij doet zijn woord gestand. 

 
2. Zeg het overal op aarde dat God bij ons kwam, 

ons zijn liefde openbaarde,  
alle schuld op zich nam. 

 
3. Mochten wij nu allen samen Jezus’ woord verstaan, 

Jezus’ boodschap ook beamen  
en in zijn voetspoor gaan. 

 
4. Laat het aan eenieder horen, wat God heeft gedaan. 

Wij zijn in Gods Geest herboren,  
Hij spreekt ons allen aan. 

 
5. Laat ons allen jub'len, juichen en met blijde stem 

van Gods liefde steeds getuigen,  
loof God en huldig Hem! 

 
Orgelspel: Hallelujah van Händel (organist Henk Lust)   
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Dank u wel… 

 

Dank  aan  Monseigneur  De Kesel,  
 om vandaag bij ons te zijn  

 en voor te gaan in deze jubelviering. 
 
Dank aan Deken Jonckheere, de gastvrije Sint-Niklaasparochie,  
 de concelebranten en alle aanwezige priesters en diakens. 
 

Dank aan organist Henk Lust en het koor  
 van de St. Niklaaskerk en de ziekenhuizen   

o.l.v. dirigent Katrien Debevere 
voor het verzorgd en stijlvol opluisteren  
van deze jubileumviering. 

 
Dank aan de liturgische werkgroep, samengesteld uit leden van de  

 verschillende instellingen, voor de bezielde inzet. 
 
Een woord van dank aan allen die op welke wijze ook,  
 hebben bijgedragen tot deze feestelijke viering. 
 
Fijn dat u erbij was om met ons te bidden en te vieren. 

 

 

 

Dit boekje mag u meenemen als aandenken! 

 
 
Hartelijk welkom op de receptie in het Sint-Aloysiuscollege.  
 

 


