
 

Dag vrienden, 

Heel graag wens ik, ook in naam van ons pastoraal 

team en de parochieploeg,  

ieder van u een zalige hoogdag van  Hemelvaart . 

 

Wij mogen vieren dat Jezus die aan het kruis uit liefde 

zijn leven gaf voor ons en voor allen, en die door God 

uit de doden is opgewekt, tot de hoogste heerlijkheid 

werd opgetild. Hij is heel dicht bij de Vader en is daar 

onze allerbeste Voorspreker. 

 

Maar Hij wil ook heel dicht bij ieder van ons zijn.           

Hij wil met zijn liefdesgeest in ons hart aanwezig             

zijn, in ons denken en handelen, in ons zorg dragen 

voor mensen en voor de aarde. 

 

Met die liefdesgeest zendt Hij ons op weg om in óns 

leven, in déze tijd, in déze wereld zijn Boodschap                   

tot leven te brengen. En Hij zal mét ons zijn altijd                  

en overal ‘tot aan het einde van de wereld’. 

 

 

Zalige hoogdag, mijn goede vrienden! 

 

 



 

Hierbij ontvangt u   

het gebedsboekje  van de noveen  

die ons helpt  

bij de voorbereiding op het Pinksterfeest,  

op de komst van de heilige Geest. 

 

Hij / Zij  

brengt ons troost, 

bemoediging, hoop,  

inspiratie. 

 

Zij / Hij  

sterkt onze solidariteit,  

onze verbondenheid,  

ons geloof. 

 

Voor iedere dag  

– vanaf vrijdag 22 mei t.e.m. zaterdag 30 mei  – 

is er een vers uit het evangelie,  

een korte meditatie en een gebed. 

 

Het langere, heel mooie gebed op de laatste blz. willen 

we u voorstellen om te bidden op Hemelvaartdag en op 

alle andere momenten dat u dit verlangt. 

 

Van harte dank, ook in naam van onze bisschoppen, 

om - in verbondenheid met de Kerk in onze stad en in 

heel ons land – in deze noveen mee te bidden.  

 

Omdat we de volgende dagen kunnen bidden met deze 

brochure, werken we nu geen gebedsblaadjes voor 

Hemelvaart en voor de volgende zondag uit. 

 



We nodigen u wel ook heel graag uit om op  

zondag 24 mei  

– als dat kan liefst om 12.00 u. –  

samen met onze goede paus Franciscus  

en op zijn uitnodiging,  

met héél de wereldwijde Kerk,  

het bijgevoegde  

gebed voor wereldwijde solidariteit  

te bidden. 

 

 

 

HEEL VEEL DANK VOOR UW GOEDE WIL,  

VOOR UW GEBED  

EN VOOR ALLE KLEINE EN GROTERE DADEN 

VAN SOLIDARITEIT. 

 

WE BLIJVEN VERBONDEN! 

 

Een warme groet voor ieder van u,  

deken Rudy 

 

 

Biddend  

verbonden

… 



Gebed voor 24 mei 
In een gedeeld gebedsmoment op 24 mei om 12 uur lokale tijd, drukken 
we onze wens uit voor een solidaire wereld. Met onderstaand gebed zijn   

we wereldwijd 'in de Geest' verenigd. Want alles is met alles verbonden. 

 

Barmhartige God, 

Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen bestaat,  

U schiep ons naar uw beeld en vertrouwde ons de zorg toe 

voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis. 
 

U zegende ons met de zon, het water en het weelderige land,  

opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat bestaat.  

Open ons verstand en raak ons hart,  

zodat we het geschenk van uw schepping behoeden. 
 

Wees onze hulp.   

Maak ons bewust dat ons 

gemeenschappelijk huis  

niet alleen van ons is,  
maar van alle  

toekomstige generaties,  

en dat het onze 

verantwoordelijkheid is om het te bewaren. 
 

Geef dat we er mee zorg voor dragen dat elk mens beschikt  

over voldoende voedsel en levensnoodzakelijke middelen. 

Wees aanwezig in deze moeilijke tijden,  

vooral bij de armsten en bij hen die het meeste risico lopen  

om achtergelaten te worden. 
 

Zet onze angst, onze benauwdheid,  

onze gevoelens van isolatie om in hoop,  

zodat we een echte bekering van het hart kunnen ervaren.  

Help ons om creatieve solidariteit te tonen  
bij het aanpakken van de gevolgen  

van de wereldwijde pandemie. 
 

Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn,  

zodat we de veranderingen omarmen die nodig zijn. 

Meer dan ooit kunnen we voelen  

dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, 

wanneer we met concrete inspanningen een antwoord bieden  

op “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen” . 
 

We vragen het U door Christus onze Heer. Amen. 


