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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  GOD HEET ONS WELKOM IN ZIJN HUIS 
 

Refrein: 
God heet ons welkom in zijn huis, 
God nodigt allen op dit feest. 
Viert samen vreugde voor zijn dag! Alleluia. 

1. Groot was mijn vreugde toen men zei:  
“Wij komen dichterbij Gods huis,  
Dit is de stad van onze God!”.  Refrein 

2. Wees steeds verheugd, Jerusalem,  
want God de Heer is u nabij.  
Hij geeft u voorspoed en geluk.  Refrein 

3. Dat Jezus Christus ons bewaart, 
één in zijn Lichaam, in zijn Geest:  
wij die nu eten van dit Brood.  Refrein 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Vandaag is het Sacramentsdag en staan wij stil bij de 

betekenis van het heiligste Sacrament, de Eucharistie. 
Daarin gedenken wij wat Jezus ons heeft voorgedaan  
tijdens de laatste maaltijd die Hij met zijn vrienden hield  
voor Hij moest sterven. 
Maar gedenken is niet slechts een herinneren,  
maar roept ons tegelijk op om Hem na te volgen  
in zijn daden van menslievendheid.  
Zijn wij bereid Hem achterna te gaan? 

 
Gebed om vergeving 
 
P. Laten wij stil worden om stil te staan  

bij onze fouten van elke dag, voor alle momenten  
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dat wij het verbond met God dat ons er doet zijn voor elkaar 
niet hebben willen horen, er niet naar hebben gehandeld. 
Daarom vragen wij God om vergeving. 
 

P. Heer, die een nieuw verbond met ons sluit  
om onze misstappen te vergeven, ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, die de zonden van allen hebt gedragen  

en voor ons zondaars een voorspraak zijt, ontferm U over ons. 
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, die de dood van de zondaar niet wilt,  

maar dat hij zich bekeert en leeft, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.  

 
Eer aan God 
 

Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 

 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. 

 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 

 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
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ontferm U over ons. 
 

Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 

 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 

 
Met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

 
Gebed 
 
P. God, voor hen die Gij bemint,  

is niets zo dierbaar als uw blijvende aanwezigheid. 
Uw Zoon heeft ons zijn lichaam en zijn bloed gegeven,  
het grote teken van het nieuw verbond. 
Laat de gedachtenis aan zijn lijden, dood en opstanding  
ons steeds voor ogen staan, als wij rondom uw heilige tafel 
eten van dit brood en drinken uit deze beker. 
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. Vandaag horen wij uit het boek Exodus  

hoe God een verbond sluit met zijn volk  
om samen te bouwen aan zijn Koninkrijk van vrede en recht. 
Uit het Marcus-evangelie horen wij  
hoe Jezus dat verbond waarmaakte door er te zijn  
voor de ander met heel zijn lichaam en ziel. 
Uit de Hebreeën brief horen wij tenslotte  
hoe Jezus bemiddelt en ons voorgaat  
om dat verbond waar te maken in ons midden. 
 

Eerste lezing 
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Uit het boek Exodus 24,3-8 
 

In die dagen stelde Mozes het volk in kennis van alle woorden 
en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: 
"Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft  
zullen wij onderhouden". 
Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift.  
De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg  
een altaar en stelde twaalf wijstenen op,  
naar de twaalf stammen van Israël. 
Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht stieren op te dragen 
als brand- en zoenoffers voor de Heer.  
Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen 
terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar.  
Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. 
En zij verzekerden: 
"Alles wat de Heer zegt zullen wij doen en ter harte nemen". 
Vervolgens nam Mozes het bloed,  
sprenkelde dat over het volk en sprak:  
"Dit is het bloed van het verbond  
dat de Heer op grond van al deze woorden met u sluit".  

 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Anrwoordpsalm   Psalm 116 
 
L. Hoe kan ik mijn dank betuigen 

voor al wat de Heer mij gaf? 
 Ik hef de offerbeker, 

de Naam van de Heer roep ik aan. 
A. Alleluja. 

 
L. Want kostbaar is in de ogen des Heren 

het leven van wie Hem vereert. 
 O Heer, ik ben uw dienaar, 

Gij hebt mijn boeien geslaakt. 
A. Alleluja. 
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L. Met offers zal ik U loven, 
de naam van de Heer roep ik aan. 
Ik zal mijn geloften volbrengen 
waar heel zijn volk het ziet. 

A. Alleluja. 
 
Tweede lezing 
Uit de brief aan de Hebreeën 9,11-15 
 

Broeders en zusters, nu is Christus gekomen,  
de hogepriester van het waarachtige heil. 
 De tent van zijn priesterschap is groter en volmaakter  
dan de vorige; ze is niet gemaakt door mensenhand,  
dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld. 
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,  
niet dat van bokken en kalveren. 
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd  
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven. 
Want als het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde 
as van een vaars de verontreinigden kan heiligen  
zodat zij wettelijk rein worden,  
hoeveel groter is dan de kracht van Christus’ bloed! 
Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd, 
een smetteloos offer dat onze ziel zuivert van dode werken  
om de levende God te eren. 
En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond:  
er heeft een sterven plaats gehad dat bevrijding brengt  
van de zonden die onder het eerste verbond zijn bedreven;  
nu kunnen zij die door God geroepen zijn  
het erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd. 

 
 Woord van de Heer. 
A. Wij danken God. 
 
Alleluia 
 
L. Alleluia.  

Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald.  
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.  

A. Alleluia. 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus 14,12-16.22-26 
 

Op de eerste dag van het ongedesemde brood,  
de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen 
tot Jezus: "Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen 
zodat Gij het paasmaal kunt houden?" 
Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: 
"Gaat naar de stad en daar zult ge een man tegenkomen  
die een kruik draagt; volgt hem en zegt aan de eigenaar van 
het huis waar hij binnengaat: De Meester laat vragen:  
Waar is de zaal voor Mij,  
waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? 
Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien  
met rustbedden en van al het nodige voorzien;  
maakt daar alles voor ons klaar".  
De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen,  
vonden alles zoals Hij het hun gezegd had  
en maakten het paasmaal gereed.  
Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit,  
brak het en gaf het hun, met de woorden:  
"Neemt, dit is mijn Lichaam". 
Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het 
dankgebed reikt Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit.  
En Hij sprak tot hen: "Dit is mijn Bloed van het Verbond,  
dat vergoten wordt voor velen.  
Voorwaar Ik zeg u: "Ik zal niet meer drinken van wat de 
wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw,  
zal drinken in het Koninkrijk van God". 
Nadat zij de lofzang gezongen hadden  
gingen zij naar de Olijfberg. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis     
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P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. Schepper van hemel en aarde. 
 En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 die nedergedaald is ter helle, 
 de derde dag verrezen uit de doden, 
 die opgestegen is ten hemel, 
 zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. 
 Vandaar zal hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de heilige Geest; 
 de heilige katholieke kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen; 
 de vergeving van de zonden; 
 de verrijzenis van het lichaam; 
 en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede 
 
P. Laten wij bidden tot God, die met ons een verbond heeft 

gesloten, opdat wij zullen leven... 
 
L. God van het verbond, wij bidden U: 

leer ons in te zien wat uw Zoon Jezus ons voor heeft gedaan 
door zichzelf weg te geven als brood en wijn. 
Maak ons tot volgelingen van Hem door ook te breken  
en te delen omwille van meer recht en vrede op deze aarde, 
uw schepping. 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. God van het verbond, wij bidden U: 

wees met alle mensen ver weg en dichtbij die tekortkomen. 
Maak ons tot mensen die met hen willen delen van alles wat 
wij in overvloed van U ontvangen hebben. 
Maak ons zo tot echte volgelingen van uw Zoon Jezus. 
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laat ons bidden... 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. God van het verbond, wij bidden U: 

Voor de kerk van Christus op aarde; dat het vieren van het 
sacrament van de Eucharistie centraal mag blijven staan, 
opdat de diepte van ons geloof ten volle ervaren mag worden 
en de oneindige dankbaarheid die dat ons brengt. 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
  - intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 

 
P. God, die met ons een verbond heeft gesloten  

omwille van een toekomst vol vrede en gerechtigheid,  
leer ons door uw Woorden te gedenken, in te zien  
wat uw Zoon Jezus ons heeft voorgedaan  
door maaltijd met ons te houden. 
Maak ons door deel te nemen aan zijn maaltijd,  
door de communie, tot mensen als Hij. 
Dat vragen wij U door Hem, Jezus Christus,  
onze Heer en Broeder. Amen. 

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  GIB DICH ZUFRIEDEN UND SEI STILLE (J.S. Bach) 
 
1.  Gib dich zufrieden und sei stille 

in dem Gotte deines Lebens,  
in ihm ruht aller Freuden Fülle,  
ohn ihn mühst du dich vergebens;  
er ist dein Quell  
und deine Sonne,  
scheint täglich hell  
zu deiner Wonne!  
Gib dich zufrieden. 
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2.  Lass dich dein Elend nicht bezwingen  
halt an Gott, so wirst du siegen!  
Ob hoch die Fluten einhergingen,  
dennoch wist du nicht erliegen;  
Gott ist nicht fern,  
steht in der Mitten,  
hört bald und gern  
der Armen bitten;  
gib dich zufrieden. 

 
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. 

 
Gebed over de gaven 
 

Heer, hier is het brood en ook de wijn, het bloem van de tarwe, 
het sap van de druiven, de éne gave van uw kerk. 
Maak ons allen één, en schenk ons uw vrede en uw vreugde. 
Door Christus onze Heer. 
 

Eucharistisch gebed (VIII) 
 
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 door Christus, onze Heer.  
Om de gedachtenis van het kruis zegenrijk te doen 



 

10 

voortbestaan heeft Hij bij de laatste maaltijd met zijn apostelen 
zichzelf aan U opgedragen als een lam zonder gebrek,  
als een offer van lofprijzing, volmaakt en U welgevallig. 
In dit sacrament wilt Gij ons voeden en heiligen  
en alle mensen in deze wereld één maken in geloof,  
één in broederlijke liefde. 
Zo naderen wij tot de tafel van dit heilig mysterie  
om, vervuld van uw goede gave,  
herschapen te worden tot gelijkenis met U. 
Daarom wordt in de hemel en op aarde  
een nieuw lied gehoord van aanbidding,  
en met de engelen zingen wij U toe vol vreugde: 

 
A. Heilig, heilig, heilig, de Heer,  

de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 

 
P. U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus 

Christus uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw 
woord dat ons mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt,  
de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. 
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden 
afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon.  
Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood,  
opdat wij ons tot U bekeren en elkaar beminnen. 
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden  
nam Hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen,  
dankte en zegende U, brak het brood  
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. 

 
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen,  
prees uw liefde, vol ontferming,  
reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak:  
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond,  
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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.  

 
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
P. Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn 

liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis 
en bieden wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van 
volkomen verzoening. 
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met 
uw Zoon, en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal 
deze Geest verwijderen wat scheiding brengt. 
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, 
onze paus en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen 
en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken 
van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw vrede. 
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, 
samen met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en 
met alle heiligen.  

 
Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen,  
van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren  
tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld  
die vervuld is van uw vrede. Door Christus onze Heer. 
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. 

 
Laten wij 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, 
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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. 
 

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
  
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. 
 
L. Omwille van de komst van Gods Koninkrijk op aarde,  

een wereld vol vrede en gerechtigheid,  
gaf Jezus zich weg als brood en wijn. 
Daarom bidden wij: 

 
A. Heer Jezus Christus, doe ons U volgen, achterna gaan,  

om Gods verbond met ons handen en voeten te geven  
in ons midden opdat er eindelijk vrede komt! 
Dat vragen wij U die leeft in eeuwigheid. Amen.  

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wensen wij elkaar de vrede van Christus! 
 
Lam Gods 
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Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede. 

 
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 slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communielied  VERGISS MEIN NICHT (J.S.Bach) 
 

Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht,  
mein allerliebster Gott. 
Ach! höre doch mein Flehen, 
ach! lass mir Gnad geschehen, 
wenn ich hab Angst und Not, 
du meine Zuversicht, 
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht. 
 
Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht,  
wenn mich die böse Welt 
mit ihrer Bosheit plaget 
und mir von Schätzen saget, 
die sie doch nicht behält; 
ich bin ihr nicht verpflicht. 
Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht. 
 
Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht,  
wenn itzt der herbe Tod 
mir nimmt mein zeitlich Leben. 
Du kannst ein bessers geben, 
mein allerliebster Gott; 
hör, wenn dein Kind noch spricht: 
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht. 
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Communielied  NICHT SO TRAURIG, NICHT SO SEHR   
 

1. Nicht so traurig, nicht so sehr,  
meiner Seele, sei betrübt, 
dass dir Gottglück, Gut und Ehr  
nicht so viel wie andren gibt; 
nimm für lieb mit deinem Gott,  
hast du Gott, so hat’s nicht Not! 

 
2. Führe deines Lebenslauf  

allzeit Gottes eingedenk;  
wie es kommt, nimm alles auf  
als ein wohlbedacht Geschenk,  
Gott dir’s widrig, lass es gehn;  
Gott im Himmel bleibt dir stehn. 

 
 
Gebed na de communie 
 

Heer, wij danken U omdat Gij U zelf gegeven hebt,  
uw lichaam en uw bloed. 
Wij vragen U:  
leer ons verstaan dat Gij midden onder ons wilt blijven,  
en dat wat wij doen tot uw gedachtenis  
begin is van het gastmaal in de eeuwigheid. 
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Laten wij van hier gaan in vrede,  

om Jezus achterna,  
de Woorden van God die hier hebben geklonken  
handen en voeten te geven in het leven van alledag. 
Om trouw te blijven aan het verbond met God  
en daardoor elkaar trouw te blijven. 
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Om zo de opdracht waar te maken  
door er te zijn voor de ander, de minste voorop. 
Het kan, want God heeft zijn Pinkstergeest gezonden  
om ons te bemoedigen en te bevestigen. 

 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene u de almachtige God,  

de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
A. Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 

 
Slotlied   DAT JE DE WEG MAG GAAN 

 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
Dat je opstaat wanneer je valt, 
Dat je mens mag worden in God’s ogen 
En die van anderen. 
 
Weet dat de aarde je draagt, 
Dat je gaat in het licht 
En de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 

 
 
 
 
 



 
De week van zondag 6 juni t/m zaterdag 12 juni  
 
VIERINGEN 
 
Zondag 6-6 10.00 uur:   Eucharistieviering   
    (Ps. Diego Pildain)    
 
Donderdag 10-6 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag 13-6 10.00 uur:  Woord- en Communieviering  

  (Ps. Ans Dekker)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie;  
Voor Pastoor Johannes Agterof; 
Voor Corine van Bakel en haar overleden familie; 
Voor levende en overleden familie van Sambeek – Peperkorn; 
Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor Catharina van der Vosse en Maria Siebelink – van der Vosse 
 

Donderdag 09:00 uur 
 Voor Thea Prins 
 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 

Theo Hutten 
  
 
AGENDA 
  



 

  



 

 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
                               (geldig tot 10 juni) 

 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop het liturgieboekje mee naar huis nemen s.v.p. 


