DANKWOORDJE

Dankjewel klasgenoten,
ik was blij dat jullie er waren,
dankjewel om jullie lach,
om de vreugde die jullie in de klas
brachten,
om jullie interessante vragen,
om jullie goede inzet bij het groepswerk,
om jullie hulp bij de moeilijke taken,
om jullie vriendschap,
om jullie vindingrijkheid,
om jullie eerlijkheid tijdens het spel.
Onze eigen aanleg en ons karakter,
maakten ons samenzijn soms wat
moeilijker,
maar toch heel boeiend.
Dankjewel !!
Dankjewel, beste directeuren, voor de
goede leiding van de school.
Dankjewel, lieve leerkrachten,
omdat we een heel jaar bij jullie mochten zijn.

Dankjewel, secretariaatsmedewerkers,
omdat jullie altijd voor ons klaar stonden.
Dankjewel, behulpzame leerlingenbegeleidster, mensen van het CLB en klasleerkrachten,
omdat we als we het moeilijk hadden, bij jullie
terecht konden.
Dankjewel, onderhoudspersoneel, omdat jullie
de school voor ons netjes hielden.
Dankjewel voor jullie inzet,
jullie geduld,
jullie vriendschap
en de antwoorden op onze vele vragen...
Dankjewel voor wat jullie ons voor het latere
leven hebben meegegeven.
Dankjewel voor alles wat jullie voor ons deden.
Daarom ook een kleine attentie als blijk van
onze dankbaarheid.
Leerkracht :
Ook wij, jullie leerkrachten, zijn blij dat jullie er
waren.
Dankjewel om jullie lach, jullie vreugde en jullie
vriendschap.
Dankjewel om de vragen die jullie stelden en
de antwoorden die jullie gaven.
Dankjewel om het gans anders zijn van jullie.
Dat maakte ons samenzijn boeiend, verrijkend
en soms wel eens moeilijk.
We hebben jullie graag zoals jullie zijn.
Zo maakten wij het ‘goed-leven’ tussen ons.
‘t Was meestal fijn… en bedankt...

Ev’ry where I go, I'm gonna let it shine
Ev’ry where I go, I'm gonna let it shine

Dank u wordt in woorden poëzie
Dank u wordt in klanken melodie
Wij maken er tijd voor !!

SLOTLIED

This little light of mine, I'm gonna let
it shine
This little light of mine, I'm gonna let
it shine
This little light of mine, I'm gonna let
it shine
Let it shine, let it shine, let it shine
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This little light of mine, I'm gonna let it
shine
Let it shine, let it shine, let it shine
All in my heart, I'm gonna let it shine
All in my heart, I'm gonna let it shine
This little light of mine, I'm gonna let it
shine
Let it shine, let it shine, let it shine
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Offeren van een kaars

Muziek bij het binnenkomen ‘The sound of silence ‘- ‘Glenn Claes uit The Voice.
http://www.youtube.com/watch?v=1MgranrTzyE&feature=related

Inleiding - verwelkoming - openingsgebed
Wie of hoe je ook bent,
je bent welkom in deze viering :
jij die vol overtuiging
je geloof en je dankbaarheid
aan God wil uitzeggen,
of jij die je op een totaal andere manier
tot God richt,
jij die het moeilijk hebt om God te vinden
en jij die helemaal niet in God gelooft
maar in stil respect hier aanwezig bent,
jullie allen zijn hier en nu van harte welkom.
Leerling :
Goede God, het schooljaar is weer bijna voorbij.
Gij weet wat wij ervan maakten:
wat goed is geweest en wat niet zo best was.
Voor alles wat gebeurde, willen wij U vandaag bedanken.
Laat ons nu nog een goede examenperiode hebben,
om daarna van een deugddoende vakantie te kunnen genieten.
Een vakantie met ontspanning, vreugde, zorgeloos leven , zonder tijd en schema.
Een periode waarin we geregeld ook aan anderen denken,
helpen waar het kan, vreugde brengen waar verdriet is.
Laat ons af en toe ook aan U denken, die toch Vader zijt zonder gelijke.
Bedankt , goede God, voor alles.

Voor we van hier weggaan
willen we nog eens ons vertrouwen in Maria uitdrukken
door het offeren van een kaars.
Het licht dat wij hier mochten vinden,
willen wij graag brandend houden in de komende tijd,
lang nadat wij van hier zijn weggegaan.
Wij stellen ons door het symbool van deze kaars
onder Maria's blijvende bescherming.
Wij vragen haar deze bescherming
ook zeer speciaal voor allen die hier nu niet aanwezig zijn
maar die in gedachten toch bij ons zijn.
Lied : Love shine a light (Katrina and The Waves)

Love shine a light in every corner of my heart.
Let the love light carry, let the love light carry.
Light up the magic in every little part.
Let our love shine a light in every corner of my heart.
Love shine a light in every corner of my dream.
Let the love light carry, let the love light carry.
Let the mighty river, flowing from the stream.
Let our love shine a light in every corner of my dream.
And we're all gonna shine a light together.
All shine a light to light the way.
Brothers and sisters in every little part.
Let our love shine a light in every corner of my hearts.
Love shine a light in every corner of the world.
Let the love light carry, let the love light carry.
Light up the magic for every boy and girl.
Let our love shine a light in every corner of the world.
And we're all gonna shine a light together.
All shine a light to light the way.
Brothers and sisters in every little part.
Let our love shine a light in every corner of my hearts.
And we're all gonna shine a light together.
All shine a light to light the way.
Brothers and sisters in every little part.
Let our love shine a light in every corner of my hearts.

Liefde laat een lichtje schijnen
tot in ieder hoekje van m'n hart
Laat het liefdeslicht steun geven
laat het liefdeslicht steun geven
en de magie oplichten tot in het kleinste deel,
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen
tot in ieder hoekje van ons hart,
Liefde laat een licht schijnen tot in ieder hoekje van
m'n droom
laat het liefdeslicht steun geven
laat het liefdeslicht steun geven
als de machtige rivier
die vanuit de beek stroomt
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen
tot in ieder hoekje van onze dromen
En we laten allemaal gezamenlijk een lichtje schijnen
schijnen allemaal een lichtje om onze weg te verlichten
Broeders en zusters
tot in elke kleinste uithoek
laat onze liefde een lichtje doen schijnen
tot in ieder hoekje van ons hart
Liefde laat een lichtje schijnen tot in iedere hoek van
de wereld,
laat het liefdeslicht steun geven
laat het liefdeslicht steun geven
en de magie oplichten
voor alle meisjes en jongens
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen
tot in iedere hoek van de wereld
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Laten wij bidden voor alle jonge mensen die na dit schooljaar in het volle leven zullen
stappen of in een ander midden zullen terechtkomen, hetzij om te werken, hetzij om
studeren.
Bidden wij dat ze mogen meewerken aan de opbouw van Gods schepping.

Allen

WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS HEER.

LL.

Laten wij tenslotte bidden, niet om iets te vragen, maar om de Heer te danken voor al
het mooie dat we dit schooljaar samen mochten beleven.
Dank voor de inzet van allen.
Dank voor het jaar dat voorbij ging,
dank voor het komende en de vakantie.

Allen

WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS HEER.

Thank you for hearing me’ Sinead O’Connor

Thank you

Dank je

for hearing me

omdat je wil luisteren naar mij

Thank you

Dank je

for loving me

omdat je mij graag ziet

Thank you for seeing me

Dank je omdat je mij bezoekt

Gebed tot Maria

and for not leaving me

en omdat je me niet in de steek laat

Wees gegroet Maria.
Wij zijn blij dat wij U te Kerselare mogen groeten en vereren.
Wij danken U dat gij hier naar ons bidden en smeken luistert
als een echte moeder.
Maria, gij zijt altijd aanwezig midden onder ons.
Gij ziet ons bezig en gij houdt van ons.
Gij straalt als wij gelukkig zijn,
gij zijt bedroefd als wij lijden,
gij helpt ons als wij in nood zijn.
Maria, wij dragen U al onze inzet op,
ons lukken en mislukken.
Wij geven U ons werk , onze schoolgemeenschap en onze
familie ;
maak gij er het beste van.
Heilige Maria,
samen met U willen wij ook Gods zegen vragen.
Daarom dragen wij heel onze school aan U op,
Maria, opdat de liefde van U en Uw zoon Jezus
zou mogen heersen in het hart van allen.
Moeder Maria, wees met ons elke dag.
Onze Lieve Vrouwe van Kerselare, bid voor ons.

Thank you for staying with me

Dank je omdat je bij me blijft

Thank you for not hurting me

Dank je omdat je me niet kwetst

You are gentle with me

Je bent teder voor mij

Thanks

Dank je

for silence with me

omdat je samen met mij stil kunt zijn

Thank you

Dank je

for holding me

omdat je me moed geeft

And saying I could be

En zegt dat ik mag zijn zoals ik ben

Thank you

Dank je

for saying ‘baby’

omdat je mij die lieve naam geeft

Thank you for holding me

Dank je dat ik mag zijn zoals ik ben

Thank you

Dank je

for saying ‘baby’

omdat je mij die lieve naam geeft

Thank you for helping me

Dank je omdat je mij helpt

W

ij luisteren naar :’Ave Maria’ van Beyoncé

Pagina 5

Pagina 4

Gebed om vergeving

Even stilstaan en mijmeren ...

Misschien is het wel goed dat we even durven kijken in ons hart.
Tien maanden lang zijn we samen geweest.

Ll. Als we terugdenken aan het voorbije schooljaar
dan zien we het weer allemaal voor onze ogen:
de jongens en meisjes van onze klas,
de leerkrachten vooraan,
de fijne en minder fijne lessen,
de hoogtepunten van het jaar: de onthaaldagen, de startviering , de vredesweek, de
sportdag, het Sint– Elooisuitstapje, de schoolreis, ons solidariteitsmaal, de VLIOdance
en ook de alledaagse dingen.
We hebben elkaar ontmoet en we hebben elkaar geraakt
en we zijn er rijker door geworden.
Maar niet alle dagen waren wij zo dankbaar,
niet alle dagen droegen we elkaar in het hart.
Er waren ook dingen die niet goed waren
en die het samenleven met elkaar soms moeilijk maakten.
Daarom vragen wij om vergeving aan God en aan elkaar:

We hebben geprobeerd er het beste van te maken en straks kennen we het resultaat.
Daarna trekken we er allen op uit.
We laten alles achter ons en vertrekken met veel moed op vakantie.
Waarheen? Met welk doel? Wat verwachten wij ervan?
Sommigen onder ons zullen tijdens deze vakantie op reis gaan : naar de bergen van
Oostenrijk of Zwitserland, naar de warme stranden van Frankrijk of Spanje of naar veel
minder bekende en rustige landstreken of gewoonweg in de Ardennen gaan stappen.
Sommigen zullen tijdens de vakantie thuis een handje toesteken. Anderen zullen met de
jeugdbeweging of de mutualiteit op kamp gaan.
Wat je tijdens je vakantie ook doet, wat je ook meemaakt, sta er geregeld eens bij stil.
Laat het niet aan je voorbijvliegen als op een autosnelweg, maar hou af en toe even halt.
Parkeer je eens in de zon om intens te genieten, om na te denken, om je in te zetten voor
een ander, om dankbaar te zijn.

om het onbegrip
en het oordeel dat veel te vlug werd uitgesproken,
om de vriendschap die geen kansen kreeg,
om de uitgestoken hand die wij weigerden,
om het misverstand dat niet uitgepraat werd,
om de kring die te nauw gesloten werd en iemand in de kou liet staan,
om onze lach die mensen kwetste,
om de bemoedigende woorden die wij niet gesproken hebben,
om de dagen van ongeduld,
om wat beter had gekund.

En als deze vakantie dan goed en wel op dreef is, vallen straks de ansichtkaarten in de
bus : ‘Groetjes uit de Alpen’, ’groeten vanuit Toscane ‘ of vanuit ‘de Koningin der
Badsteden’ ....

Heer, U kent deze fouten,
want zij zijn overal waar mensen bouwen aan een gemeenschap.
Geef dat wij van ons hart geen steen maken
als wij de nood van anderen zien.
Laat ons mild en vergevingsgezind zijn voor wat fout liep,
laat ons onze grenzen verleggen om te groeien naar een gelukkig mens.
Bouw ons op met liefde en verdraagzaamheid
naar het voorbeeld van Jezus.
Laat ons mild en vergevingsgezind zijn
voor wat er fout liep in ons dagelijks samenleven.

V

Zo een kaart is een teken van leven van iemand die je kent, van iemand die jou dierbaar
is. Misschien zelfs wel een teken van vriendschap : ‘Ik denk aan jou, zelfs als ik zo ver
weg ben...’

Stukje muziek : ‘Enya - Pilgrim’

LL.
Allen

oorbeden

Laten wij bidden voor moed en doorzettingsvermogen voor tijdens de komende examenperiode.
WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS HEER.

