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        Aan de bewoners langs de processie route, 

 

 

Sacramentsprocessie 

 

Een kerkgebouw is iets anders dan een gemeenschapsruimte. Door de kerkwijding en de altaarconsecratie 

is het een bijzondere plek geworden, een aan God toegewijde ruimte die gevuld is met de persoonlijke 

aanwezigheid van Jezus Christus, die in de H. Eucharistie onder ons mensen aanwezig is en het geestelijk 

hart is van onze geloofsgemeenschap. Wanneer wij een katholiek godshuis betreden maken wij eerst een 

kruisteken met wijwater als een herinnering aan ons doopsel en de daaraan verbonden opdracht om in het 

voetspoor van Jezus te treden in woord en daad. De gelovige mens knielt vervolgens uit eerbied voor de 

aanwezigheid van het Allerheiligste in het tabernakel. Een kerkgebouw is een stilteplek. De mens zwijgt, 

verstilt, opent zijn hart voor Christus en nodigt Hem uit daarin binnen te treden om te ervaren hoe de gast 

van het hart van gast tot gastheer wordt. 

 

            Een keer per jaar verlaten wij met de H. Eucharistie de beslotenheid van onze parochiekerk. De 

sacramentsprocessie is geen gewone optocht, geen folkloristisch gebeuren maar een bidtocht met Gods 

Zoon in ons midden. We trekken langs velden en wegen, langs de plekken waar wij wonen en werken, 

kortom het leven met elkaar delen in goede en kwade dagen. Een processie is dus een ingetogen gebeuren. 

Wij danken God voor de gave van het leven, voor Zijn schepping, wij brengen Hem de eer die Hem 

toekomt als onze God en wij vragen om Zijn zegen over de akkers en velden en in het bijzonder over de 

akker van ons eigen hart. 

 

            De kaarsen rond de hemel maken ons erop attent dat het Allerheiligste in ons midden aanwezig is. 

De wierookwolken zijn een symbool voor ons gebed dat opstijgt tot God, die verhult onder ons mensen 

aanwezig is. De altaarbellen kondigen aan dat de Heer zelf voorbij komt en roepen op tot stilzwijgen en 

eerbied. 

 

            Het uitsteken van een vlag, het aanbrengen van bloem- en zandtapijten, het versieren van de 

rustaltaren waar de Zegen met het Allerheiligste wordt gegeven zijn uitingen van dankbaarheid en een 

teken van verwelkoming van Christus in H. Eucharistie. De gelovige mens knielt of buigt zijn hoofd 

wanneer het Allerheiligste voorbijkomt en bidt in de stilte van zijn hart om Gods zegen over de mensen die 

God aan zijn zorgen heeft toevertrouwd en die een plaats hebben in zijn leven. Dat eenieder het volledige 

stilzwijgen bewaart en zich ingetogen gedraagt wanneer ‘Oos Heer’ voorbijkomt is vanzelfsprekend. Die 

houding getuigt van respect voor Gods Zoon die in Woord en Sacrament ons voedsel is voor onze weg 

door het leven. Samen zijn wij immers op weg naar het hemelse Vaderhuis.  

 

            Dit jaar trekt de processie op zondag 5 juli 2015 vanaf het Vrijthof via Remigiusstraat, Hoofdbank, 

Grubbenweg, Straterweg naar Termaar, Schalenboschweg, Voogdstraat, Dingbank: Rustaltaar, Schepen-

bank, Manensheide, rechts Termaar, Straterweg, Schoolstraat, Klimmenderstraat, terug naar het rustaltaar 

op het Vrijthof. De bronk eindigt met de zegen in de kerk en het zingen van het Te Deum, waaronder zoals 

gebruikelijk de klokken zullen luiden.  

 

 Het kerkbestuur vraagt de processieroute zoveel mogelijk autovrij te houden en hoopt dat u allen 

‘Oos Heer’ een hartelijk welkom bereidt door de route zoveel mogelijk te versieren. Moge God uw inzet en 

gebed belonen en moge de gemeenschappelijke inzet de onderlinge band in onze geloofsgemeenschap 

versterken! 


