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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  WIJ ZOEKEN U ALS WIJ SAMENKOMEN 

 
 
2. Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
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3. Wij breken brood en delen het samen, 

hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 

 
4. Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  

 

Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. In een samenleving, waarin zoveel relaties onder druk staan  

en het ‘samen’ soms niet meer aankunnen,  
blijft de Blijde Boodschap klinken dat een mens geroepen is 
om in verbondenheid te leven.  
Wij groeien naar elkaar. Daarom ook worden relaties 
aangegaan, verbinden mensen zich aan elkaar.  
God heeft de wereld geschapen als één wijde ruimte  
waarin de ene mens de ander nodig heeft om Gods liefde  
en de liefde van mens tot mens te ervaren.  
“Het is niet goed dat de mens alleen blijft …”,  
zo horen wij vandaag in de eerste lezing.  
Ieder van ons is hierin betrokken  
en het blijft een opdracht om samen de liefde te behoeden.  

 
Gebed om vergeving 
 
P. Niemand is perfect. We beseffen allen hoe kwetsbaar relaties 

zijn. Wenden wij ons tot de Barmhartige  
en bidden we om ontferming. 

 
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. 
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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. 

 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen  

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

 
Heer, ontferm U   
 

 

 
 
 
Eer aan God  
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Gebed 
 

Goede God,  

Gij hebt de gehele wereld geschapen tot één wijde ruimte  
waarin de ene mens de ander nodig heeft  



6 

 
om uw liefde te ervaren.  
Neem uit ons hart de hardheid weg  
die man en vrouw van elkaar kan vervreemden,  
die in elke mens uw beeld verduistert.  
Schenk ons de trouw  
die niet verbreekt wat Gij verbonden hebt.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft  en heerst  
in de eenheid van de heilige Geest,  
door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften 
 

Dat mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen  
en tot elkaar worden gebracht, is 'oer'.  
Ieder van ons wordt in zijn mens-zijn aangesproken  
in de lezingen die we nu mogen ontvangen. 

 
Eerste lezing 
Uit het boek Genesis 2,18-24 
 

God de Heer sprak:  
"het is niet goed dat de mens alleen blijft.  
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past". 
Toen boetseerde de Heer God uit de aarde  
alle dieren op het land en alle vogels van de lucht,  
en bracht die bij de mens  
om te zien hoe hij ze noemen zou:  
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. 
De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren  
en aan al de vogels in de lucht  
en aan al de wilde beesten;  
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet. 
Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen;  
en terwijl hij sliep nam Hij één van zijn ribben weg  
en zette er vlees voor in de plaats. 
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Daarna vormde de Heer God  
uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen,  
een vrouw, en bracht haar naar de mens. 
Toen sprak de mens:  
"Eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees!  
Mannin zal zij heten want uit een man is zij genomen". 
Zo komt het  
dat een man zijn vader en moeder verlaat  
en zich zó aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  Psalm 128 
 
L. Gelukkig die godvrezend zijt,  

die de weg des Heren gaat. 
 Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,  

tevreden en voorspoedig zult ge zijn. 
A. U zegene de Heer uit Sion zolang uw dagen duren. 

 
L. Uw vrouw daarbinnen in uw huis  

is als een rijkbeladen wijnstok. 
En als olijftakken rond de stam  
zo staan uw zonen om uw tafel. 

A. U zegene de Heer uit Sion zolang uw dagen duren. 
 

L. Ja, zo wordt elke man gezegend  
die eer geeft aan de Heer.       
Moogt gij Jeruzalem welvarend zien  
zolang uw dagen duren. 

A. U zegene de Heer uit Sion zolang uw dagen duren. 
 

L. Moogt gij de zonen van uw zonen nog aanschouwen,  
en vrede over Israël. 

A. U zegene de Heer uit Sion zolang uw dagen duren. 
 

Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën (2, 9-11) 
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Broeders en zusters,  
wij zien hoe Jezus,  
die voor een korte tijd beneden de engelen was gesteld,  
nu met luister en eer is gekroond,  
omdat Hij de dood heeft verduurd.  
Door Gods genade  
kwam zijn sterven aan allen ten goede.  
God, einddoel en oorsprong van alle dingen,  
wil vele kinderen tot de hemelse heerlijkheid leiden;  
was het dan niet passend  
dat Hij de aanvoerder die hen redt  
niet dan door lijden tot de voleinding bracht?  
Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden,  
hebben één en dezelfde oorsprong:  
daarom schrikt Hij er ook niet voor terug  
hen zijn broeders te noemen.  

 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Alleluja   
 
L. Alleluja. Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer.  

Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.  
A. Alleluja. 

 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus 10,2-16 
 

In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen:  
"Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?" 
Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen.  
Hij antwoordde hun met een wedervraag:  
"Wat heeft Mozes u voorgeschreven?"  
Zij zeiden: "Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief  
op te stellen en haar weg te zenden".  
Doch Jezus antwoordde hun: "Om de hardheid van uw hart 
heeft hij die bepaling voor u neergeschreven.  
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Maar in het begin, bij de schepping,  
heeft God hen als man en vrouw gemaakt. 
Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten  
om zich te binden aan zijn vrouw  
en deze twee zullen één vlees worden. 
Zo zijn zij dus niet langer twee,  
één vlees als zij geworden zijn.  
Wat God derhalve heeft verbonden,  
mag een mens niet scheiden". 
Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals  
daarover. Hij sprak tot hen:  
"Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt,  
maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. 
En wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt  
begaat zij echtbreuk". 
De mensen brachten kinderen bij Hem  
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken.  
Maar bars wezen de leerlingen ze af.  
Toen Jezus dit zag, zei Hij verontwaardigd:  
"Laat die kinderen toch bij Mij komen  
en houdt ze niet tegen. 
Want aan hen die zijn zoals zij,  
behoort het Koninkrijk Gods.  
Voorwaar Ik zeg u:  
wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,  
zal er zeker niet binnengaan". 
Daarop omarmde Hij ze  
en zegende hen terwijl Hij hun de handen oplegde. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Lied  IF YE LOVE ME (Thomas Tallis) 
 

If ye love me, 
keep my commandments, 
and I will pray the Father, 
and he shall give you another comforter, 
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that he may 'bide with you forever, 
e'en the spirit of truth. 

 
Als je mij lief hebt, 
houd je dan aan mijn geboden, 
Dan zal ik de Vader vragen  
jullie een ander te geven, die troost biedt 
En die altijd bij je zal zijn: 
de geest van de waarheid. 

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

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
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. 
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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. 
 
A. Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
Voorbede 
 
P.  Richten wij ons dan in gebed tot God onze Vader,  

die oorsprong en einddoel is van ons bestaan. 
 
L.  Voor allen in onze kerken  

met een speciale aandacht voor huwelijk en gezin:  
om bezieling en innovatieve kracht; 
laat ons bidden ... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L.  Voor mensen wereldwijd op de vlucht voor honger en oorlog: 

om gastvrije havens waarin zij zich geborgen weten; 
laat ons bidden ... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L.  Voor allen die worstelen in hun relatie,  

die zoeken naar evenwicht en herstel van trouw:  
om liefdevolle tochtgenoten; 

 laat ons bidden...  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L.  Bidden wij dat onze parochie van de H. Bavo  

een plaats van saamhorigheid en eensgezindheid mag zijn;  
wij bidden ook speciaal voor alle vrijwilligers  
die zich inzetten voor deze geloofsgemeenschap  
om uw Geest van wijsheid, liefde en kracht;  

 laat ons bidden...  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L.  Bidden we voor onszelf:  

dat we een naaste zijn voor de mensen om ons heen,  
met name voor hen die lijden, zij die zorg nodig hebben  
en zij die verlangen naar liefde en aandacht.  
laat ons bidden...  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Goede Vader,  

U hebt ons uw Zoon Jezus geschonken  
als teken van uw trouw en liefde voor ons mensen.  

 Geef ons en alle mensen wat wij nodig hebben  
om aan die liefde te beantwoorden  
en uw Koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld, 
door Christus onze Heer. Amen.  

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  YES, MY LORD! 
 
1. Gonna get to heaven. Oh, yes! (3x) 

Yes, my Lord!  
Gotta get amovin’. Oh, yes! (3x) 
Yes, my Lord! 
Gonna get home one heavenly day. 
Yes, my Lord! 
Clap your hands when ever I say, “Yes my Lord!“ 
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2. Glory train acomin’. Oh, yes! (3x)  

Yes, my Lord! 
Glory hallelujah. Oh, yes! (3x) 
Yes, my Lord! 
Gonna get home one heavenly day. 
Yes, my Lord! 
Clap your hands when ever I say, “Yes my Lord!“ 

 
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, laat deze gaven de uitdrukking zijn  
van onze dankbaarheid.  
Aanvaard wat wij nu geven,  
zodat wij de gedachtenis kunnen vieren  
van het offer van uw Zoon,  
Jezus Christus, onze Heer. Amen.     

 
Eucharistisch gebed (IIIb) 
      (allen gaan staan) 
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. 

 
(Prefatie III van de zondagen door het jaar) 
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.  
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Uw grootheid is niet te doorgronden;  
in uw goddelijke kracht zijt Gij de zwakke mens  
te hulp gekomen.  
Uit onze eigen sterfelijkheid hebt Gij het geneesmiddel  
ten leven genomen en aan hen die verloren waren,  
hebt Gij langs de weg van hun ondergang,  
behoud en redding gebracht, door Christus, onze Heer.  
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon,  
U vol vreugde aanbidden, koning in majesteit.  
Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor,  
wij smeken U, en dat ook onze hulde wordt gehoord,  
als U ter eer dit lied wordt aangeheven: 
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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 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,  
met de heilige Bavo, patroon van deze parochie 
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:  
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,  
met onze bisschop Johannes 
en 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  
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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 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: 
 
 (melodie: N. Rimsky Korsakov) 
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. 
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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. Amen.  
 

P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus!  
 
Lam Gods  

 

 
 
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. 
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Focus 
    
Zalig die eerste twee mensen, hoe zij uit elkaar 
  geschapen werden en samen weer één werden. 
  In deze verbondenheid zullen zij werkelijk  
  verantwoordelijkheid dragen over alles wat leeft.  
                                                                                                                
Zalig wie trouw is aan God, zijn wetten naleeft,  
  hij zal welvarend zijn; hij, zijn familie en hun  
  gezamenlijke toekomst. 
                                                                                         
Zalig zij, die Jezus kennen als broer van ons, mensen.  
                                                                                      
Zalig zij die kunnen ervaren hoe het is samen één  
  te zijn, geestelijk één, voortkomend uit een  
  lichamelijke eenheid.  
                                                                                      
Zalig als je je vanuit je kinderlijke onschuld weet  
  te gedragen zoals het goed en verantwoord is;  
  met de juiste innerlijke houding Jezus kunt navolgen.  
                                                                                      
Dan zul je het Rijk van God binnen gaan.        
 

 
Communielied  A CLARE BENEDICTION (John Rutter) 
 
May the Lord show his mercy upon you;  
May the light of his presence be your guide: 
May He guard you and uphold you; 
May his Spirit be ever by your side. 
When you sleep, may his angels watch over you;  
When you wake, may He fill you with his grace: 
May you love Him and serve Him all your days. 
Then in heaven may you see his face. 
 

Moge de Heer je genadig zijn 
Mag het licht van zijn aanwezigheid jou tot gids zijn.  
Dat Hij je mag behoeden en ondersteunen 
En dat zijn Geest niet van je wijkt.  
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Dat als je slaapt, de engelen over je waken;  
En als je wakker wordt, Hij je vervult met zijn genade.  
Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven.  
Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten. 

 
Gebed na de communie 
 

God, rond deze tafel hebt Gij ons weer samengebracht  
en hier mochten wij ervaren dat Gij niemand wilt verstoten.  
Neem uit ons de hardheid weg,  
die oorzaak is van veel verdriet.  
Richt onze aandacht op al wat beminnelijk is en aantrekkelijk,  
op wat deugd heet en lof verdient.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
L. Iedere mens is bestemd tot gemeenschap, tot verbondenheid:  

laten we daaraan bouwen  
wanneer we van hieruit gezonden worden  
onder de zegen van de algoede God.  
 

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

Vader, Zoon en heilige Geest.  
A. Amen. 
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied  EEN LIED VOOR SINT BAVO  
 
1. Een lied voor Sint Bavo, met blijdschap gezongen, 
 Een lied voor de krijgsman, nu onze patroon! 
 Zingt allen, juicht mee, zowel ouden als jongen! 

Want zingend is Heemsteê de glans van zijn kroon. 
 
  

 
 

 
Keervers 

 In bidden, in boeten, 
In vasten, in smart, 
Was Bavo, de veldheer, 
De man naar Gods Hart! 
In leven, in sterven, 

 In lijden, in nood: 
 Is Bavo beschermheer! 
 Zijn glorie is groot. 
 
 
 
 
 
2. Sint Bavo, eens veldheer in dienst van zijn koning, 

Werd strijder voor God; zijn banier werd het kruis, 
Zijn wapen gebed; zijn bekering bekroning. 
Van 't biddende boeten in eenzame kluis!      Keervers 

 
3. De hemelse Geest, in gedaante ener duive, 

De glorie des Heren, in 't stralende kruis, 
 De stem van omhoog, terwijl engelen wuiven, 
 Beloonden zijn boete, bekroonden zijn kluis!      Keervers 
 
4. Nu leeft en regeert in de hemelse glorie 
 Sint Bavo, beschermheer van bisdom en Kerk. 
 Zijn leven gebed, zijn regeren victorie! 
 O Bavo, met u zijn wij veilig en sterk!       Keervers 
 



 
 
De week van zondag 3 oktober t/m zaterdag 9 oktober  
 
VIERINGEN 
 
Zondag 3-10 10.00 uur:  Eucharistieviering Bavodag patroonsfeest 
  (Ps. Rob Verhaegh)  
 
Donderdag 7-10 09.00 uur: Eucharistieviering  
  (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag 10-10 10.00 uur:  Woord- en Communieviering 
  (Ps. Ans Dekker)    
          
 
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 3 oktober 

Om zegen over onze parochie; Voor Pastoor Derk de Vries;  
Voor Corine van Bakel en haar overleden familie;  
Voor Pastoor Johannes Agterof; Voor de levende en overleden 
familie van Sambeek – Peeperkorn; Voor Catharina van der 
Vosse en Maria Siebelink – van der Vosse;  
Voor Monja Bosma – Teeuwen; Voor Peter Versteeg en 
overleden familie; Voor Jannie en Jan Otte  

  
Donderdag 7 oktober 
 Voor Thea Prins. 
 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN 

Henk Vijn    
 
 
AGENDA 

  



 

 
 

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

 
 

 
geldig t/m 12 oktober 2021       

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


