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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied: ALS ALLE HOOP VERVLOGEN IS 

 
Als alle hoop vervlogen is  
het leven leeg is door gemis,  
waait er de adem van Gods geest  
door huis en hart op't Pinksterfeest. 
 
De woorden , tot de rand gevuld,  
spreken zich uit, zo wordt onthuld  
een nieuw refrein, een oud verhaal,  
een rondedans in tong en taal.  
 
Het vuur van wat eens is beloofd  
staat als een vlam op ieders hoofd,  
in alle talen wordt verteld:  
de liefde wint voorgoed het veld.  
 
Zij ademen een nieuwe naam,  
die geestdrift raakt ons allen aan,  
met vergezichten eeuwigheid  
binnen de grenzen van de tijd.  
 
Alsof de uittocht nieuw begint,  
de tamboerijn van ver weerklinkt,  
gaan wij op weg, bevrijd voorgoed;  
het wordt een eindeloze stoet.  
 
Als alle hoop vervlogen is  
het leven leeg is door gemis,  
waait er de adem van Gods geest  
door huis en hart op't Pinksterfeest. 
 

Kruisteken en Begroeting 
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Inleidend woord 
 

L. Wij vieren vandaag op de vijftigste dag van Pasen  
het hoogfeest van Pinksteren, het feest van de Geest.  
De Geest wordt aan de apostelen geschonken  
om te getuigen van hun ervaringen met de Heer.  
Het is of met Pinksteren de Schrift opengaat  
en voor iedereen verstaanbaar wordt.  
Wij mogen de Geest van God verstaan  
als Inspiratie, een overspringende vonk,  
een lopend vuur, iets wat mensen begeestert.  
De goede Geest van God is een geschenk uit de hemel  
en een opdracht voor ons op aarde tegelijk.  
Mogen wij in deze Eucharistieviering  
de werking van de Geest ondergaan  
en het Pinksterfeest uitvieren in ons leven. 

 
Schuldbelijdenis 
 
P. Bereiden wij ons voor om de goede Geest,  

de Helper van God, te ontvangen.  
Waar wij tekortgeschoten zijn  
en in een verkeerde geest gehandeld hebben,  
vragen wij God en elkaar om ontferming. 
 
Laten wij tegenover God onze tekortkomingen bekennen,  
zodat we ons laten leiden en zenden door de Geest. 

 
Een korte stilte 
 

A. Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,  
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,  
in doen en laten, door mijn schuld,  
door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
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P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen  
onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 
Kyrie 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.. 

 
Gloria 
 

Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, 
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

 
Gebed 
 
P. Eeuwige, altijd aanwezige God,  

vandaag voltooit Gij het paasmysterie van uw Zoon.  
Gij zendt uw Pinkstergeest over uw kerk  
en leert uw gelovigen de taal verstaan van uw liefde.  
Laat ons verademen in uw Geest,  
het goede smaken door zijn wijsheid  
en vreugde vinden in zijn vertroosting.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. Gloedvol getuigenis afleggen van Gods grote daden.  

Dat is wat de beloofde Geest de apostelen ingeeft.  
Mag ons hart ook volstromen van die Geest  
en ons aanzetten tot onderlinge liefde. 
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Eerste lezing 
Uit de handelingen van de apostelen 2, 1-11  
 
L. Toen de dag van Pinksteren aanbrak  

waren allen bijeen op dezelfde plaats.  
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis  
alsof er een hevige wind opstak  
en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van.  
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en zich,  
in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.  
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest  
en zij begonnen te spreken in vreemde talen,  
naargelang de Geest hun te vertolken gaf  
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen,  
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.  
Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop  
en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal.  
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:  
‘Maar zijn allen die daar spreken dan geen Galileeër?  
Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken  
in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten,  
bewoners van Mesopotámië, van Judea en Kappadócië,  
van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië,  
Egypte en het gebied van Libië bij Cyréne,  
de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, 
Kreténzer en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal 
spreken van Gods grote daden.’  
 

 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 

 

Taizé 43 
 

Veni Creator Spiritus. 
Veni lumen coedium, veni lumen cordium. 

 
Kom Scheper Geest 
Kom Licht der Harten  
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Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten  
5, 16-25  
 
L. Broeders en zusters,  

Leeft naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren  
wat de zelfzucht dicteert.  
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest, en omgekeerd,  
het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme. 
Die twee liggen met elkaar overhoop, zodat ge niet kunt doen 
wat ge zoudt willen doen.  
Maar als ge u door de Geest laat leiden,  
staat ge niet onder de wet.  
De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg: ontucht, 
onreinheid en losbandigheid; afgoderij en toverij; haat, 
tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies, 
partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen,  
uitspattingen en zo meer.  
Ik waarschuw u, zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb:  
wie zich zo misdragen zullen het koninkrijk van God nooit 
erven. De vrucht van de Geest daarentegen is:  
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtheid en ingetogenheid.  
Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken.  
En zij die bij Christus Jezus horen,  
hebben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten  
en begeerten. Daar wij leven door de Geest, willen we ook 
leven volgens de Geest. 

 

 Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Taizé 14 
 

Veni Sante Spiritus, tui amoris ignem accende 
Veni Sante Spiritus,veni Danye Spiritus. 
 
Kom Heiige Geest, Kom Licht van ons hart. 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes 15,26-27; 16,12-15 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  
'Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, 
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat,  
zal Hij over Mij getuigenis afleggen.  
Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij. 
Nog veel heb Ik u te zeggen,  
maar gij kunt het nu nog niet dragen.  
Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,  
zal Hij u tot de volle waarheid brengen.  
Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort 
en u de komende dingen aankondigen.  
Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen  
wat Hij van Mij ontvangen heeft.  
Daarom zei Ik, dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij 
ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft is het mijne.'. 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie 
 

L. Alleluia  
Het woord van God als brood om te leven, aan ons gegeven 
door Jezus sprekend God. 
 

A. Alleluia 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
 
A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
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P. En in één Heer, Jezus Christus,  
eniggeboren Zoon van God,  
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

 
A. God uit God, Licht uit Licht,  

ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen,  
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is. 

 
P. Hij is voor ons, mensen,  

en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
 
A. Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de maagd Maria,  
en is mens geworden. 

 
P. Hij werd voor ons gekruisigd.  

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
 
A. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader. 

 
P. Hij zal wederkomen in heerlijkheid  

om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 

 
A. Ik geloof in de heilige Geest,  

die Heer is en het leven geeft;  
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

 
P. die met de Vader en de Zoon  

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 

 
A. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
 
P. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
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A. Ik verwacht de opstanding van de doden  
en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
Voorbede 

 

P.  In vertrouwen op God, die ons blijft inspireren,  
bidden wij om een goede Geest vol vuur. 

 

L. Goede Geest van God, geef ons wijsheid: 
dat wij doen wat goed zal zijn  
voor de mensen en de wereld. 
 

L. Geef ons een helder verstand, 
om te zien hoe wij alles wat er is,  
moeten gebruiken en ontwikkelen. 

 

L. Geef ons raad, als het moeilijk is 
om vrede en gerechtigheid in onze wereld te brengen. 
 

L. Geef ons kracht om door te gaan met goed-doen, 
ook als het lijkt of het niets uithaalt. 

 
L. Geef ons kennis om te zien 

wat goed en wat slecht is voor ons en alle mensen  
en laat ons steeds de juiste woorden vinden 
om te bemoedigen en te troosten. 
 

L. Geef ons liefde en laat ons leven voor elkaar. 
 
L. Geef ons respect voor uw Woord,  

voor Jezus en zijn idealen. 
Laat zijn voorbeeld ons leven bepalen. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. God, kom met uw heilige Geest  

en toon ons de weg ten goede.  
Raak ons met het vuur van de liefde  
en maak ons krachtig genoeg 
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om uw getuigen te zijn. 
Door Jezus Christus, onze Heer.  
Amen. 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Tafellied: TAIZĖ 127 
 

I am sure I shall see the goodness of the Lord  
in the land of the living. 
Yes, 1 shall see the goodness of our God,  
hold firm, trust in the Lord.  
 
Ik weet het zeker, we zien de goedheid van God  
hier op aarde.  
Houd moed, vertrouw op God. 

 
Klaarmaken van de altaartafel 

 

Oproep tot gebed  
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 
 aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
 tot lof en eer van zijn Naam, 
 tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
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Gebed over de gaven 
 
P. God, ieder woord en elk gebaar is ontoereikend  

om het verlangen uit de drukken  
dat vandaag in ons leeft.  
Zend uw Geest die alles in allen vervult.  
Voltooi wat in ons nog onvolkomen is  
en verander wat zwak is.  
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
Eucharistisch gebed (3b) 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan 

uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U 
danken, altijd en overal.  
Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon uw 
kinderen zijn geworden, hebt Gij op deze dag de heilige 
Geest geschonken om het paasmysterie te voltooien.  
Hij was met uw kerk op het eerste pinksterfeest:  
alle volken heeft Hij de ware God doen kennen,  
alle talen heeft Hij één gemaakt in de belijdenis van 
hetzelfde geloof. Vreugde om het paasfeest vervult ons, 
mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in 
de hemel, de machten en de krachten die U loven,  
die U dit lied toejuichen zonder einde: 
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Sanctus en Benedictus 
 
Heilig, heilig, heilig Heer,  
God van alle machten,  
Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie!  
Hosanna in de hoge!  
 
Zege, zegen hem die komt  
in de naam van de Heer!  
Hosanna in de hoge! 

 
P. Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping 

moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van 
de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te 
brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot 
west moet door een zuivere offergave hulde worden 
gebracht aan uw Naam.  
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U 
toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen 
door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij 
deze geheimen vieren. Want in de nacht dat Hij werd 
overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het 
dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het 
brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:  
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat 
voor u gegeven wordt.  

 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een 
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan 
zijn leerlingen en zei:  
"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de 
beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed 
dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van 
de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.  
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 
P. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven 

van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan 
uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan,  
zo levend en heilig.  
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw 
kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons 
met U verzoend hebt.  
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn 
Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat 
men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één 
geest.  
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U,  
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met 
de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en 
martelaren en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar 
voor ons bidden. 

 
 Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 

toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven opdat wij met U worden verzoend. 

 
 Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en 

geloof; samen met uw dienaar, Franciscus onze paus,  
met Johannes onze bisschop,  
met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige 
volk dat Gij u hebt verworven.  

 
 Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van 

deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader 
zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen 
van overal bijeen. 

 
 Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U 

lief waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in 
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uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met 
hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 
door Christus, onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed 
is aan deze wereld. 

 
 Door Hem en met Hem en in Hem  

zal uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
P. Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
A. Onze Vader die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
 
L. Als mensen elkaar willen verstaan, 

kunnen moeilijkheden uit de weg geruimd worden. 
Het is of er dan een nieuwe taal wordt gesproken, 
een taal die niet verdeelt, uiteendrijft,  
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maar samenbrengt, eenheid sticht.  
Bidden wij om de geest van vrede op dit Pinksterfeest: 

 
Heer Jezus Christus, 
zendt uw geest van vrede in onze wereld, 
in onze harten, in onze families, in allen die leiding geven. 
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen. 

 
P. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

'Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u', let niet op onze zonden, 
maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte:  
geef vrede in uw naam en maak ons één,  
Gij, die leeft in eeuwigheid. 

 

A. Amen. 
 

P. De vrede des Hem zij altijd met u. 
 

A. En met uw geest. 
 

P.  Wenst elkaar de vrede. 
 
Agnus Dei 
 

Lam van God 
Dat op U neemt de zonde der wereld 
Ontferm U over ons. 
 
Lam van God 
Dat op U neemt de zonde der wereld, 
Uw vrede over ons. 

 
Uitnodiging tot de communie 
 

P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  
 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden. 
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Communielied: EEN VOGEL ZE BROEDT 
 

Een vogel, ze broedt op de waterbaren,  
zweeft boven de chaos, tijdloos, leeg en woest.  
Zij zucht en ze zingt, moeder van de schepping,  
brengt ter wereld wat het Woord ten leven roept.  
 
Zij klapwiekt en vliegt, rust waar het haar goeddunkt.  
Licht is zij, nabij, dan weer hoog in de lucht.  
Zij huist in de schoot, heet het wonder welkom,  
onbevroede krachten brengt zij aan het licht. 
 
Zij danst in het vuur; wie haar ziet verbaast zich.  
Tong en taal wekt zij waar dorre doodsheid heerst.  
Zij zet ons op weg, schenkt haar goede gaven,  
niet te kooien, klein te krijgen, onverveerd.  
 
Kom, Heilige Geest, stuwkracht, God ten diepste,  
liefdesgave, hartenkreet en laatste zucht.  
De sleutel ben jij, open ons de Schriften:  
waai, waai, nieuwe wind, waai schoon, wek levenslust 
 

Gebed na de communie 
 
P. Heer, uw Geest heeft de apostelen bevestigd  

om de zending voort te zetten van uw Zoon  
en overal op aarde zijn boodschap te verkondigen.  
Zend uw Geest ook over ons;  
beziel deze gemeenschap met ijver en geestdrift  
om waar ook ter wereld te getuigen  
van de grote daden die Gij hebt verricht.  
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
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Ter overweging: 
 
Pinkstersequentie 
 
Kom, o Geest des Heren, kom  
uit het hemels heiligdom,  
waar Gij staat voor Gods gezicht.  
Kom der armen troost, daal neer,  
kom en schenk uw gaven, Heer,  
kom wees in de harten licht.  
 
Kom o trooster, heil' ge Geest,  
zachtheid die de ziel geneest,  
kom verkwikking zoet en mild.  
Kom o vrede in de strijd,  
lafenis voor 't hart dat lijdt,  
rust die alle onrust stilt.  
 
Licht dat vol van zegen is,  
schijn in onze duisternis,  
neem de harten voor U in.  
Zonder uw geheime gloed  
is er in de mens geen goed,  
is de ziel niet rein van zin.  
 
Was wat vuil is en onrein,  
overstroom ons dor domein,  
heel de ziel die is gewond,  
maak weer zacht wat is verstard,  
koester het verkilde hart,  
leid wie zelf de weg niet vond.  
 
Geef uw gaven zevenvoud  
ieder die op U vertrouwt,  
zich geheel op U verlaat.  
Sta ons met uw liefde bij,  
dat ons einde zalig zij,  
geef ons vreugd die niet vergaat. 
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Zegen en zending 
 
P. Aan het slot van deze Pinksterviering worden wij,  

net als de leerlingen destijds,  
bevestigd in onze zending.  
Met ijver en geestdrift bouwen aan een wereld  
waarin het voor ieder goed is om te leven.  
De wereld als een geschenk van God.  
 
Ontvangen wij daartoe de zegen van de Allerhoogste. 

 

P. God, Vader van alle licht,  
die op deze dag de leerlingen heeft verlicht  
door de uitstorting van de Geest, de Trooster,  
moge u de vreugde van zijn zegen schenken  
en de gaven van die Geest in overvloed. 
 

A  Amen.  
 

P. Moge het wonderbaar vuur dat boven de apostelen is 
verschenen uw hart volkomen zuiveren van alle kwaad  
en u verlichten met zijn helder licht. 

  
A  Amen.  
 

P. En moge Hij, die de mensen van verschillende talen één heeft 
gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof,  
u de kracht geven om in dit geloof te volharden  
en zo uw hoop doen overgaan in de aanschouwing van Gods 
liefde. 

 

A. Amen. 
 

P. Zegene u de almachtige God, Vader,  
 Zoon en heilige Geest. 
 

A  Amen.  
 

P.  Gaat nu allen heen alleluja, alleluja..  
 

A  God zij dank gebracht, alleluja, alleluja.  
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Slotlied: GEEST VAN VOOR HET MENSELIJK LEVEN 
 

Geest van voor het menselijk leven,  
geest van eeuwigheid,  
stem tot woord en daad verheven  
die de toon hebt aangeheven  
en ons zingen laat.  
 
Alle dingen zijn begonnen,  
wonderlijke raad,  
doordat gij u hebt bezonnen,  
bij uzelf een beeld gewonnen  
dat in ons bestaat. 
  
Woord en toon en beeld tezamen:  
Schepping is een dans.  
Geest, wij willen u beamen,  
Kom ons klein geloof beschamen,  
Breng ons in balans.  
 
Grote danser in ons midden,  
vuur de harten aan,  
dat wij zingen, dat wij bidden,  
Grote danser in ons midden,  
blijf niet stille staan. 
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De week van zaterdag 22 mei t/m vrijdag 28 mei 2021 
 
BIJZONDER: 
 
Zondag  
1e Pinksterdag 10.00 uur: Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)  
 
Donderdag  09.00 uur: Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag    10.00 uur:  Eucharistieviering. (Pater Diego Pildain)    
 
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie;  
      Voor familie en vrienden; 
      Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft; 
      Voor Corine van Bakel en haar overleden familie; 
      Voor Coen Wortelboer; Voor Hannie Woudenberg; 
      Voor Riek Gielen;  
      Voor Lidy Vastenhout – van Vessum;  

      Familie Heemskerk – Bosman en  
      familie Bosman – van Haaster  
      en overleden gezinsleden; 
   Voor de 60-jarige bruiloft van Tineke en Aad Tuijp-Merks 

 
Donderdag 09.00 uur:  
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN: Peter Versteeg. 
 
 
AGENDA: 
Zaterdag 22 mei: Liturgiegroep 3  
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geldig van 5 mei tot en met 10 juni 2021 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


