
Kruisteken

We beginnen met een korte lezing uit het evangelie volgens 
Lucas.

Broeders en zusters,

De Heer zei tot zijn leerlingen:
Laat in welk huis gij ook binnengaat 
uw eerste woord zijn:
vrede aan dit huis!
Woont daar een vredelievend mens,
dan zal uw vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal hij op u terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden;
want de arbeider is zijn loon waard.
Gaat niet van het ene huis naar het andere.
In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, 
geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: 
Het Rijk Gods is u nabij. 

Laten we bidden:

Heer, blijf ons nabij.
Uw Zoon heeft onder ons gewoond.
Hij heeft ons leven gedeeld.
Neem ook verblijf in dit huis,
waar velen mogen samenkomen.

U hebt uw gelovigen geleerd hun huis te bouwen op vaste 
rotsgrond.
Geef dat wij dit huis van ontmoeting en bezinning,
moge bouwen op geloof, hoop en liefde.
Dat er vrede mag heersen, 

tot opbouw van Uw kerk en van de wereld.

Zegening kruisbeeld

Heer, heilige Vader,
Uw hebt gewild
dat het kruis van uw Zoon
bron van alle zegening werd
en oorzaak van elke dankzegging.
Wij bidden U:
Sta ons genadig bij:
nu wij als teken van ons geloof,
dit kruis hebben opgericht.
Geef dat wij steeds oog hebben voor mensen in nood,
mensen die lijden.
Geef dat wij door naar U op te zien,
getuigen van de vreugde van uw verrijzenis.
Door Christus, onze Heer.

Zegening beeld Titus Brandsma

Goede God,
bron van alle genade en heiligheid.
In alle heiligen laat U uw aanwezigheid zien
en toont U uw woord en uw gelaat.
Goede God,
wij danken U voor de zalige Titus Brandsma.
Hij liet door zijn woord, werk en aanwezigheid
uw gelaat zien.
Moge op voorspraak van Titus Brandsma,
dit huis een getuigenis worden van uw aanwezigheid in onze 
wereld.



Allen welkom,
hier in het vernieuwde Titus Brandsma Huis.
Er is heel wat gebeurd, vanaf het moment dat de eerste 
plannen voor renovatie werden gemaakt,
tot de dagen dat dit huis kon werden opgeleverd.
 
De genodigden voor deze middag
hebben op uiteenlopende wijze te maken gehad met dit 
intensieve en boeiende proces.

Van harte welkom aan:
gedeputeerde Klaas Fokkinga 

en provinciaal ambtenaar 

hoofdaannemers en architect

oud-pastoor Stiekema

leden van het openingscomité 

Joeke, Gerdy en Agda 

Ida Jorna, Jelger van Haskera, Sean Bouma voor foto en 
video

Welkom!
Hoop dat iedereen een goede indruk krijgt van dit centrum 
van onze Sint-Vitusparochie!




