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Wereldmissiemaand 2021: Guinee 

Elk jaar organiseert MISSIO de Wereldmissiemaand. Deze 

missieorganisatie is onderdeel van de internationale Pauselijke 

Missiewerken, die actief zijn in ongeveer 130 landen. Zij wil een 

brug zijn tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige parochies 

en bisdommen wereldwijd. Deze maand oktober besteedt MISSIO 

speciale aandacht aan de Kerk in Guinee. Weet u het nog? Vorig 

jaar heeft Missio in de Wereldmissiemaand speciale aandacht 

gevraagd voor de katholieke kerk in West-Afrika. Dit jaar opnieuw en 

nu voor een relatief onbekend land in WestAfrika aan de Atlantische 

oceaan. Guinee is sinds 1958 een onafhankelijke staat, voordien 

een Franse kolonie. Het heeft ongeveer 170.000 christenen in 2 

bisdommen, de meeste wonen in het Zuiden. En daar heeft in een 

deel waar de arme bevolking met hoofdzakelijk landbouw en 

veeteelt het hoofd boven water probeert te houden Missio een 

project lopen. Een uitgebreid verhaal hierover kunt u lezen in het 

oktobernummer van Klaverblad. Zusters (Dienaressen) in Macenta 

die in één leslokaal aan kinderen onderwijs geven wilden een 

tweede lokaal bouwen, nu er 40 leerlingen zijn. Maar omdat het geld 

op was moest het werk worden stilgelegd. De zusters willen graag 

het tweede leslokaal afbouwen en later nog eens vier klaslokalen 

om zo een volledige basisschool te vormen. Hoe simpel kun je het 

noemen, onvoorstelbaar vanuit onze westerse ideologie! Zullen we 

met z’n allen dit project een beetje versnellen en zo meehelpen de 

kinderen daar een betere toekomst te geven? Straks bij de kerkdeur 

is er een collecte, waar U uw bijdrage kunt geven. U kunt ook een 

gift storten op NL65 INGB 0000 001566 t.n.v. Missio 

Wereldmissiemaand Den Haag. 

Hartelijk dank, namens de MOV-groep, parochie H. Bavo  
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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied 
 
LIED: ALS REGEN DIE DE AARDE DRENKT 
 

 
 
 
2. Als zonlicht dat het groen gewas  

uit zaad ontkiemen doet;  
zo geeft het woord van God de mens,  
luister en nieuwe gloed. 

 
3. Als schaduw die verkoeling brengt  

op 't heetste van de dag,  
geneest het woord van God de mens  
die op bevrijding wacht. 

 
4. O God, vernieuw de dorre grond,  

verzacht wat is verhard;  
maak ons gehoorzaam aan uw woord  
en mensen naar uw hart. 

 
 
Kruisteken en Begroeting 
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Inleidend woord 
 

Er is kijken en er is zien.  
Bij kijken registreren de ogen wat zich voordoet,  
bij zien gaat het om de betrokkenheid van het hart,  
van de geest.  
Er is soms een wonder nodig om mensen met een verstarde 
blik te laten ontdekken dat er meer is,  
dat er een verhaar achter zit, een geschiedenis. 
Misschien wel een heilsgeschiedenis ....  
Dat zien is een perspectief, het perspectief van die nieuwe 
wereld van God. 

 
Schuldbelijdenis 
 
P. Voor die momenten dat wij tekortschieten 

omdat wij de roep om aandacht en hulp  
van mensen in nood niet willen horen en niet willen zien  
vragen wij om vergeving; 
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God  
om deze heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 

 
Korte stilte 

 
P. 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. 

 

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven, en ons geleiden naar het eeuwig leven. 

 
A. Amen. 
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Heer ontferm U 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 
Eer aan God 
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Gebed 
 

Almachtige God,  
dikwijls zoeken wij in tranen naar het geluk  
waartoe Gij ons geschapen hebt,  
en dat wij niet kunnen zien.  
Laat ons de mensen vinden die ons tot bij U brengen.  
Ontferm U over ons zodat wij in vreugde belijden  
dat Gij redding en vertroosting brengt.  
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. De heilige Schrift leert ons God steeds meer kennen  

als een god die omziet naar zijn mensen.  
Je laten raken en bewegen door het leed van een ander 
is de centrale boodschap.  
Jezus geeft het voorbeeld: 
Hij bekommert zich om de mens in nood,  
luistert naar het verdriet  
en handelt naar het verlangen van wie zien wil. 

 
Eerste lezing 
Uit het boek Jeremia 31, 7-9 
 

Dit zegt de Heer:  
'Jubel van vreugde om Jakob, juich om de heerser der volken; 
bazuin het rond, prijs God en zeg:  
de Heer heeft redding gebracht aan zijn volk,  
aan de rest van Israël.  
Ik haal hen terug uit het noorden,  
van het einde der aarde breng Ik hen bijeen,  
ook de blinden en lammen, de zwangere en barende vrouwen. 
In dichte drommen keren zij terug.  
In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen terug.  
Ik voer hen naar stromende beken,  
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over gebaande wegen waarop ze niet struikelen.  
Ik ben toch Israëls Vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene.' 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm Psalm 96 
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Tweede lezing Hebreeën 5,1-6 
 

Broeders en zusters;  
elke hogepriester wordt genomen uit de mensen  
en aangesteld voor de mensen om hen te vertegenwoordigen 
bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden. 
Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te 
verdragen daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is; 
daarom moet hij als hij offers voor de zonden opdraagt,  
even goed aan zijn eigen zonden denken als aan die van het 
hele volk. En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen: 
men moet evenals Aäron door God geroepen worden.  
Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het 
hogepriesterschap toegekend; dat heeft God gedaan die Hem 
zei: 'Gij zijt mijn zoon, Ik heb u heden verwekt.' En elders zegt 
Hij: 'Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.' 

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

 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Marcus 10,46-52 
 

In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. 
Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte weer uit 
Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg, 
Bartimeüs, de zoon van Timeüs.  
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was,  
begon hij luidkeels te roepen: 'Jezus, Zoon van David, heb 
medelijden met mij!' 
Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel 
harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!'  
Jezus bleef staan en zei: 'Roept hem eens hier.'  
Ze riepen de blinde toe:  
'Heb goede moed! Sta op, Hij roept u.' Hij wierp zijn mantel af, 
sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: 
'Wat wilt ge dat Ik voor u doe?' De blinde antwoordde hem: 
'Rabboeni, maak dat ik zien kan!' En Jezus sprak tot hem: 'Ga, 
uw geloof heeft u genezen. 'Terstond kon hij zien en hij sloot 
zich bij Hem aan op zijn tocht. 
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Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie 

 

 
 

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, 
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. 
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Geloofsbelijdenis 
 
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 volvertrouwen bidden tot God, die onze Vader is  

en redding wil brengen aan zijn volk. 
 
L. Voor de zwakken onder ons: 

dat we hen niet afschrijven of voorbij lopen;  
dat we hen die niet meekunnen 
niet eenzaam achterlaten. 
Laat ons bidden…  

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Goed God, wij bidden U voor hen  

die uit hun land verdreven zijn, 
die in kampen verblijven, die verbannen zijn, 
voor hen die geen hoop meer hebben  
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hun land of familie terug, te zien. 
Laat ons bidden… 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Op deze Wereldmissie dag willen wij bidden voor 

missionarissen en zendelingen 
en voor allen die zich inzetten voor ontwikkelingshulp,  
dat zij niet moedeloos worden door tegenslag, 
maar blijven volharden in hun dienst aan de medemens.. 
Laat ons bidden... 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Door het doopsel zijn wij geroepen  

de missie van de Kerk voort te zetten. 
Bidden we daarom voor ons zelf en onze parochie  
dat wij, onze zendingsopdracht steeds meer zichtbaar  
en tastbaar maken, 
dat we elkaar ècht zien en omzien naar elkaar. 
Laat ons bidden... 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
   - intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Vader in de hemel, wij bidden U: 

Geef dat wij uw Naam heiligen door woord en daad.  
Leer ons te leven volgens het Evangelie, 
dat ons gebracht is door Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U en de heilige Geest leeft  
in de eeuwen der eeuwen .Amen. 

 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
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Tafellied: BREAD OF THE WORLD 
 

Bread of the world / Reginald Heber. Arr. Alan Bullard 
 
Bread of the world in mercy broken, 
wine of the soul in mercy shed, 
by whom the words of life were spoken, 
and in whose death our sins are dead. 
 
Look on the heart by sorrow broken, 
look on the tears by sinners shed; 
and be thy feast to us the token 
that by thy grace our souls are fed. 
 
Brood van de wereld, in genade gebroken, 
Wijn van de ziel, in genade gevloeid, 
Door wie de woorden van het leven werden gesproken 
en in wiens dood onze zonden ook zijn gestorven. 
 
Kijk naar het hart dat door smart gebroken is, 
kijk naar de tranen die zondaars laten vloeien  
En laat uw feest voor ons het teken zijn 
dat onze zielen worden gevoed door uw genade. 

 
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, één alleen is onder ons in staat het offer op te dragen 
waarvoor wij brood en wijn hebben aangebracht.  
Neem vrede met onze goede bedoelingen,  
en aanvaard wat wij U geven  
omwille van Jezus Christus,  
onze hogepriester tot in eeuwigheid. 
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Eucharistisch gebed (3b) 
 

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. 
 
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.  
In U leven, bewegen en zijn wij.  
Zolang wij in dit lichaam zijn,  
ondervinden wij elke dag uw liefde;  
meer nog, Gij verzekert ons van het eeuwig geluk:  
want als eerste gave bezitten wij de Geest  
die Jezus van de dood heeft opgewekt.  
Zo hebben wij het vaste vertrouwen  
dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn.  
Daarom brengen wij U dank  
en met de engelen roemen wij uw grote daden,  
en zingen U toe vol vreugde: 
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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.  
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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.  

 
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  
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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  
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,  
Johannes onze bisschop  
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  
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. 
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P. Laten wij 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. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens 
 
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. 

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

 

 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de tafel 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. 
 
Communie 
 
Communielied: Psalm 122 
 

Lied: Salve Regina. 
 
Salve, Regina, Mater misericordiae,  
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.  
Ad te clamamus exsules filii Evae,  
ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia, ergo, advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos ad nos converte;  
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et Iesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium ostende.  
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
 
Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid; 
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.  
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;  
tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. 
Daarom dan, onze voorspreekster,  
sla op ons uw barmhartige ogen; en toon ons,  
na deze ballingschap,  
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.  
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. 

 
Lied: Be Still My Soul 

 
1. Be still, my soul: The Lord is on thy side; 

Bear patiently thy cross of grief or pain. 

Leave to thy God to order and provide; 

In ev'ry change he faithful will remain. 

Be still, my soul: Thy best, thy heav'nly Friend 

Thru thorny ways leads to a joyful end. 

 

2. Be still, my soul: Thy God doth undertake 

To guide the future as he has the past. 

Thy hope, thy confidence let nothing shake; 

All now mysterious shall be bright at last. 

Be still, my soul: The waves and winds still know 

His voice who ruled them while he dwelt below. 

 

4. Be still, my soul: The hour is hast'ning on 

When we shall be forever with the Lord, 

When disappointment, grief, and fear are gone, 

Sorrow forgot, love's purest joys restored. 

Be still, my soul: When change and tears are past, 

All safe and blesséd we shall meet at last. 
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Wees stil, mijn ziel 

 

1. Wees stil, mijn ziel: de Heer staat u terzij; 

Draag met geduld uw kruis van smart of pijn. 

Laat zorg en orde door uw God voorzien; 

Hij zal bij iedere verandering trouw blijven. 

Wees stil, mijn ziel: Uw beste, uw hemelse Vriend  

Leidt langs doornige paden naar een vreugdevol einde. 

 

2. Wees stil, mijn ziel: Uw God neemt op zich 

Om de toekomst te geleiden zoals in het verleden. 

Laat niets uw hoop, uw vertrouwen doen wankelen; 

Al wat nu mysterieus is zal uiteindelijk duidelijk zijn. 

Wees stil, mijn ziel: Golven en wind hebben nog weet 

Van Zijn stem die hen beteugelde toen hij hier verbleef. 

 

4. Wees stil, mijn ziel: het uur zet tot spoed aan 

Wanneer wij eeuwig toeven bij de Heer, 

Wanneer teleurstelling, kommer en vrees voorbij zijn, 

Leed vergeten is, en liefde’s puur genot hersteld is. 

Wees stil, mijn ziel: zijn verandering en tranen voorbij 

Dan, uiteindelijk, ontmoeten wij elkaar, veilig en gezegend. 

 
Gebed na de communie 
 

Goed God, wij danken U  
omdat Gij uw Zoon gezonden hebt  
die ons weer nieuwe kracht heeft geschonken.  
Wij vragen U: blijf ons terzijde staan  
wanneer ons geloof wordt aangevochten  
door zelfgenoegzaamheid.  
Wees ons genadig  
en breng ons behouden over naar uw hemels koninkrijk.  
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
Mededelingen 
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Ter overweging 
 

Vandaag viert de Kerk Wereldmissiedag,  
bijna honderd jaar geleden (1926) ingesteld door paus Pius de XI 

Iedere gedoopte draagt medeverantwoordelijkheid  
voor de evangelisering van.de wereld:  

woorden en daden van Jezus Christus volgen en praktiseren. 
Duizenden/missionarissen gaven en geven het voorbeeld  

van een kerk die luistert naar Gods Woord,  
die liturgie viert  

en zorg draagt voor mensen in nood. 
 

Zending en zegen 
 

P. We hoorden in het Evangelie dat Jezus 
door een flinke menigte werd gevolgd,  
maar velen van hen hebben zijn boodschap nog niet 
begrijpen.  
Hopelijk hebben wij de roep om medelijden van Bartimeüs,  
net zoals Jezus, wél verstaan:  
dat God ons voorgaat in de missie van het Evangelie  
dat is omzien naar wie om medelijden roept. 

 
P. Zegene ons daartoe: 

in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 
A.  Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
 
A. Wij danken God. 
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Slotlied:  U KENNEN UIT, EN TOT U LEVEN 
 

 
 
 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven  
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood. 
 

3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
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4. Gij zijt het licht van God gegeven,  

een zon die nog haar stralen spreidt,  
wanneer het nacht wordt in ons leven,  
wanneer het nacht wordt in de tijd.  
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven,  
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegevene,  
draagt goede vruchten op zijn tijd.  
Laat ons Uw ranken zijn voorgoed,  
doorstroom ons met Uw hartebloed. 
 

6. Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet. 
 

7. O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
Uw kerk die in de wereld is. 
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De week van zaterdag 23 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021 
 
 
BIJZONDER: 

 

Zondag 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 levende en overleden familie  
  Lageweg – Wallekers;  
  Voor familie en vrienden;  
  Voor Hannie Woudenberg; 
  Voor Annette Vorderhake – Sikkenk; 
  Voor Marcia Kaldenhoven-Coleman; 
  Voor Maria Johanna Hendrica Kok; 
  Voor Monja Bosma – Teeuwen; 
  Voor Ria Kuhlmann. 
 
Donderdag 09.00 uur: Voor Thea Prins; 
 
 
ZIEKEN:  Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN: Betty Steegmans-Koenraad; 
 
 
AGENDA: 
 
Donderdag 28 oktober om 09.30 uur: werkgroep Kerkschoonmaak; 
Vrijdag 29 oktober om 16.00 – 17.30 uur: vormselwerkgroep. 
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geldig van 7 oktober t/m 10 november 2021 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 
 
 

 


