
Voorbede H. Lebuinus parochiefeest  9 november 2014   
 
Pastoor Skiba:  

Op voorspraak van onze parochiepatroon, 
de H. Lebuinus  

bidden we tot God onze Vader, 

die in Zijn huis ruimte biedt aan alle mensen …………………,  
 

Mieke:  

Om zegen voor Paus Franciscus en alle herders in Gods huis op aarde, 
voor alle mensen die geroepen worden een tempel van Gods liefde te zijn: 
dat zij de Blijde Boodschap van Jezus in eigentijdse woorden laten klinken 
en meebouwen aan  Uw huis van gerechtigheid en vrede. 
 

Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
 

voor mensen die leven te midden van angst, oorlog en geweld, 
voor mensen zonder brood en onderdak,  
die behoefte hebben aan een veilige plek en aan warme aandacht: 
dat zij in hun nood niet alleen gelaten worden 
maar troost en ondersteuning ontvangen.  
 

Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
 

Marc: 

Voor onze parochianen 
die door de kerksluitingen boosheid, pijn en verdriet  
om het verlies van hun geliefde kerk ervaren……. 
Brengen we hun gevoelens voor Gods aanschijn …. 

Verwoorden van de opgeschreven woorden  
 
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 

 

Mieke:  

Voor onze zieke medeparochianen, thuis, in verpleeghuis of ziekenhuis ……..  
We noemen met name: 
 

mevrouw Tonnie Harleman uit Lettele 
de heer Teun in ’t Veld uit Boskamp  
en de heer Fred Venbroek uit Deventer 
 

die we met onze gebeden en bloemengroet veel sterkte en kracht toewensen. 
 
Dat alle zieken Gods aanwezigheid mogen ervaren in mensen  
die hen omringen met liefdevolle aandacht en zorg. 
 

Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 



voor al onze overleden familieleden en medeparochianen, 
die wij vandaag in dankbaarheid willen gedenken 
…………………….. 
we gedenken met name de overledenen uit onze Lebuinusparochie  
van wie we de afgelopen week afscheid genomen hebben…………..: 
 

Dat zij en alle overledenen geborgen mogen zijn in Gods Licht en Liefde 
en daar het Hemels Gastmaal met ons meevieren.  
 
voor alle intenties  
die afgelopen week zijn opgetekend in het voorbedeboek van de Broederen: 
* Een gebed voor mijn zoon:  
   dat hij zijn innerlijke rust weer vindt en de juiste beslissingen neemt 
* Een gebed om zegen over mijn vredesmissie naar Irak 
* Een gebed om meer respect van de mensen  
   nu de samenleving die steeds meer verzuurt 
 
Leggen we in een moment van stilte alles aan God voor wat ons ter harte  gaat 
 
stilte stilte stilte stilte stilte stilte stilte stilte stilte stilte stilte stilte 
 

Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
 

Pastoor Skiba: 
God onze Vader, 
Help ons, zoals de H. Lebuinus,  
om ook in moeilijke tijden ons geloof te vieren, te belijden en te versterken  
en samen te dragen wat voor een mens alleen te zwaar is 
door levende bouwstenen en tempel van Uw liefde en barmhartigheid te zijn 
in onze dienstbaarheid aan de parochie en aan de wereld waarin we leven.  
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon, de Levende en onze Heer, 
die met U en de H. Geest leeft en heerst, God door de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 


