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Gebed van de Pinksternoveen 
 
Kom, heilige Geest,  
vervul de harten van uw gelovigen 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
 
Zend uw Geest uit, 
en alles zal worden herschapen; 
 
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 
 
Laat ons bidden. 
God, Gij hebt de harten van de gelovigen 
Door de verlichting van den Heiligen Geest onderwezen; 
Geef, dat wij door die Heiligen Geest 
De ware wijsheid mogen bezitten  
En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. 
Door Christus onzen Heer. 
Amen. 
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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  WIJ ZOEKEN U  
 

 
  
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. 

 
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 
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Vanmorgen horen we Jezus bidden om eenheid.  
Door onze aanwezigheid in deze viering  
geven wij vandaag uitdrukking aan dit gebed van Jezus.  
We zijn aanwezig om onze persoonlijke verbondenheid  
met Hem te vieren en te verdiepen.  
Zo kunnen ook wij in ons leven getuigen,  
net zoals Stefanus in de eerste lezing getuigde  
van zijn rotsvaste geloof. 

 
Gebed om vergeving 
 
P. In liefde proberen we met elkaar en God verbonden te zijn. 

Niet altijd is die band even liefdevol. 
Richten we ons dan met een oprecht hart tot God  
en bidden wij om vergeving en 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. 
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   
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Eer aan God  
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Gebed 
 

God, Heilige Vader, niemand heeft U ooit gezien  
maar uw Zoon heeft ons uw liefde leren kennen.  
Hij is de Heiland van de wereld.  
Wij vragen U: bewaar ons in zijn Naam;  
dat wij één mogen zijn  
en U verheerlijken bij alles wat wij doen.   
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  

 
God nodigt ons uit om zijn Woord in ons hart te sluiten.  
Onze zienswijze te veranderen en Hem te volgen.  
Hij daagt ons uit om zijn Liefde te aanvaarden  
en door te geven.  
Nu wij wachten op zijn heilige Geest die ons zal vervullen,  
mogen wij ons vasthouden aan de belofte  
die Hij ons gedaan heeft.  
Laten wij luisteren naar deze belofte. 
 

Eerste lezing 
Uit de Handelingen van de Apostelen 7, 55-60 
 

In die dagen staarde Stefanus,  
vervuld van de heilige Geest, 
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naar de hemel en zag Gods heerlijkheid  
en Jezus staande aan Gods rechterhand  
en hij riep uit: 
"Ik zie de hemel open  
en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand". 
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,  
stopten hun oren toe  
en stormden als één man op hem af. 
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. 
De getuigen legden hun mantels neer  
aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. 
Terwijl zij Stefanus stenigden bad hij: 
"Heer Jezus, ontvang mijn geest". 
Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: 
"Heer, reken hun deze zonde niet aan". 
Na deze woorden ontsliep hij. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Tussenzang   Psalm 150II 
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Tweede lezing 
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes  
(22,12-14,16-17,20) 
  

Ik, Johannes, hoorde een stem die tot mij sprak:  
“Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee,  
om ieder te vergelden naar zijn werk.  
Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste,  
de Oorsprong en het Einde.  
Zalig zij die hun kleren rein wassen.  
Zij zullen recht krijgen op de boom des levens  
en door de poorten mogen ingaan in de Stad.  
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze 
openbaringen aangaande de kerken bekend te maken.  
Ik ben de Wortel uit het geslacht van David,  
de stralende morgenster.” De Geest en de Bruid zeggen: 
“Kom!” Laat wie het hoort, zeggen: “Kom!”  
Wie dorst heeft kome.  
Wie wil, neme het water des levens, om niet.  
Hij die dit alles waarborgt, spreekt: “Ja, Ik kom spoedig.” 
Amen. Kom, Heer Jezus! 
 

 Woord van de Heer. 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  DOE ONS HEER UW GENADE AANSCHOUWEN 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes 17, 20-26 
 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 
"Heilige Vader, niet alleen voor hen bid Ik  
maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,  
opdat zij allen één mogen zijn  
zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: 
dat zij ook in Ons mogen zijn  
opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. 
Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken 
hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: 
Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn  
en opdat de wereld zal erkennen,  
dat Gij Mij hebt gezonden  
en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad. 
Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt  
met Mij mogen zijn waar Ik ben,  
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen,  
die Gij Mij gegeven hebt daar Gij Mij lief hebt gehad  
vóór de grondvesting van de wereld. 
Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend,  
Ik heb U erkend, 
en deze hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt. 
Uw Naam heb Ik hun geopenbaard  
en Ik zal dit blijven doen,  
opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad  
in hen moge zijn en Ik in hen". 
 

 Woord van de Heer. 
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A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  GELUKKIG DIE HET WOORD HOORT 

 
Overweging 
 
Lied  AVE MARIS STELLA (Edward Grieg) 
 
Ave, maris stella, Wees gegroet, sterre der zee, 
Dei mater alma, Voedende moeder van God, 
Atque semper Virgo, En altijd maagd, 
felix coeli porta. Gezegende poort naar de hemel. 
 
Solve vincla reis: Verbreek de kluisters van de zondaars: 
profer lumen caecis, Breng aan de blinden licht, 
mala nostra pelle, Verdrijf bij ons het kwaad, 
bona cuncta posce. Vraag van ons alle goeds. 
 
Vitam praesta puram, Geef ons een zuiver leven, 
iter para tutum, Wijs veilig ons de weg, 
ut, videntes Jesum,  Die ons brengt tot bij Jezus, 
semper collaetemur. En ’t eeuwige geluk. 
 
Sit laus Deo Patri,  Geloofd zij God de Vader, 
summo Christo decus, Aan Christus alle lof, 
Spiritui Sancto;  En aan de Geest, zo heilig, 
tribus honor unus, Eén eer voor alle drie. 
Amen. Amen. 
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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. 

 
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;  
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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. Laten wij, één van hart, bidden tot God de Vader: 

 
L. Voor de Kerk:  

dat alle christenen door hun getuigenis van Jezus' liefde  
 mogen meewerken aan de eenheid van alle gelovigen; 

laat ons bidden...  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden wij om verzoening en vrede  

voor de volkeren die elkaar bedreigen en bestrijden,  
voor groeperingen in de maatschappij die verbitterd 
tegenover elkaar staan, voor mensen die in onenigheid 
leven om geld of goed, om macht of eer;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor allen die vervolgd of bedreigd worden om hun geloof: 

dat zij zich door de liefde van Christus gedragen mogen 
weten en in navolging van Stefanus  
met wijsheid blijven getuigen van hun geloof;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor onze eigen geloofsgemeenschap:  

dat wij betrokken blijven op elkaar, er voor elkaar zijn en 
voor elkaar een luisterend oor hebben  
en zo de liefde van Jezus voor elkaar zichtbaar maken;  
laat ons bidden... 

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

uw Zoon heeft gebeden om eenheid zoals Hij één is met U. 
In verbondenheid met Christus bevelen wij al onze gebeden 
bij U aan en vragen U:  
verhoor ons door diezelfde Christus, onze Heer.  

A. Amen. 
 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  BROOD ZAL IK U GEVEN 
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2. Ik ben brood voor leven,  
wie mij eet hongert nooit,  
brood dat voor u uit de hemel komt  
tot nieuw leven de wereld tooit.  Refrein 

 
3. Mensen sleuren, sloven,  

voor kost die kort beklijft,  
werk voor het brood dat u brengen zal  
een nieuw leven dat altijd blijft.  Refrein 

 
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 God, 
met open handen bieden wij U deze gaven aan. 
Open ook ons hart opdat wij U oprecht kunnen dank-
zeggen. Door Christus onze Heer. 
Amen.     
 

Eucharistisch gebed  (V) 
      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 II van de Hemelvaart van de Heer 
P. Heilige Vader, machtige eeuwige God,  

om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,  
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altijd en overal door Christus onze Heer.  
Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen,  
die opgestegen is ten hemel, voor hun ogen.  
Hij doet ons delen in de heerlijkheid  
die Hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen.  
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: 

 
Heilig  
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1. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart:  
Gij hebt ons tot leven geroepen,  
Gij hebt ons bestemd voor het geluk  
in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil  
om ons allen te redden.  
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.  
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons  
in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne,  
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.  
 
God, onze Vader, wij vragen U:  
zend over dit brood en deze wijn  
de kracht van uw heilige Geest,  
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden  
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.  
Hij had de zijnen in de wereld bemind;  
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde  
tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde heeft Hij het brood in zijn handen genomen,  
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige 
Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken  
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,  
de beker in zijn handen. 
Hij sprak de zegen en het dankgebed,  
reikte hem over 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. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 
P. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus,  

uw Zoon, onze Heer; zijn overgave in lijden en dood,  
de overwinning van zijn verrijzenis  
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan,  
het levende brood en de heilzame beker,  
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in 
heerlijkheid.  

 
 Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,  

uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in 
ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.  
Raak ons met het vuur van uw Geest  
en breng ons elkaar nabij.  

 
 Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw 

heilige kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede 
en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht 
aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes  
en aan allen, die U als herders in uw kerk hebt aangesteld.  

 
 Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de 
dood van ons zijn heengegaan. 

 
 Samen met heel uw volk, met de maagd Maria de moeder 

van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de 
apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met 
allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw 
grootheid en brengen wij u onze dank, door Jezus, uw 
Zoon, 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. 
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P. Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

 
(Melodie 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. 
 
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. 

A. Amen. 
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede! 

 
Lam Gods   
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Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.  

Zie het Lam van God,  
dat de zonden van de wereld wegneemt. 
 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spréék slechts een woord, en ik zal gezond worden. 

 
Communiezang  SALVE REGINA (F. Schubert) 

 
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;  
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium ostende.  
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
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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. 
 

 

 

Erkennen 
 
Bevestiging is belangrijk in ieders leven.  

Een mens die geen bevestiging ontvangt,  
mist belangrijke basiselementen  
om zich te kunnen ontplooien.  
Het is mooi en krachtig dat Jezus zijn leerlingen 
vóór Pasen bevestigt in hun roeping. 

Zij hebben het zo hard nodig  
ná zijn Opwekking uit de doden.  

Dan herinneren zij zich zijn woorden en deze 
bevestiging wordt richtinggevend voor hen.  
Hij is gezonden,  
zij ontdekken dat ook zij gezonden zijn.  
Erkennen wij dat wij gezonden zijn,  
in de kracht van zijn Pasen?  
                                  

 
Gebed na de communie 
 
P. God onze Vader, leer ons in eenvoud te leven,  

vol liefde voor elkaar, zoals de eerste christenen: 
eensgezind in het gebed en in het breken van het brood. 
Dan zal de wereld geloven in Hem die Gij gezonden hebt: 
Jezus Christus, onze Heer. 

A. Amen. 
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Gods liefde is in ons aanwezig  

omdat wij zijn geliefde kinderen zijn.  
Wij zijn geschapen naar zijn beeld.  

 Wij mogen ons vasthouden aan de belofte  
dat Jezus Gods liefde met ons wil delen.   
Dat Hij ons die liefde, door zijn Geest,  
in herinnering zal brengen.  
 
In afwachting van het Pinksterfeest  
bidden wij om zijn zegen.  
Opdat wij allen één zullen zijn  
en in liefde blijven delen.  
Bidden wij dat God ons zegent ... 
 

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  WIJ GROETEN U, O KONINGIN 

 
2. O Moeder van barmhartigheid, o Maria:  

en troost in alle bitterheid, o Maria:       Refrein  
 
3. Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:  

leid gij ons op de weg der deugd, o Maria:  Refrein 
 
4. Toon ons 't uur van onze dood, o Maria:  

de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria:    Refrein 

 
 

 



 
 

DE WEEK VAN 29 MEI T/M 6 JUNI 2022 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 29-5 10.00 uur:  Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Donderdag 2-6 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Vrijdag 3-6 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Zondag 5-6 10.00 uur:  1e  Pinksterdag Eucharistieviering  
   (Ps. Diego Pildain)  
Maandag 6-6   2e  Pinksterdag   Geen viering  
         
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie;   
Voor familie en vrienden; 
Voor levende en overleden familie Lageweg – Wallekers; 
Uit dankbaarheid bij een 50-jarig Huwelijk;  
Voor levende en overleden familie Behage; 
Voor levende en overleden familie van Teijlingen;  
Voor overleden ouders Smit – Suijkerland en  
zussen Ans, Trees en Tatjana 

Donderdag 09:00 uur: Voor Thea Prins;  
Vrijdag 09:00 uur:  Om zegen over onze parochies   
 
VOOR ONZE DOPELINGEN  

Janna Pauline Larissa Henfling 
Tess Schaap 

 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN    

 
AGENDA 

 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 2022 

 
Pinksteractie  ‘Geloven in de ander, samen één missie. 

 
Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen 
en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en 
armoede. 
Geïnspireerd door hun geloof zetten zij zich in voor anderen. 
Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM), zodat zij zich kunnen blijven 
inzetten voor de meest kwetsbaren.  
De jaarlijkse Pinksteractie van de WNM, die dit jaar loopt van 28 
mei tot 5 juni zorgt er voor dat de Nederlandse missionarissen en 
missionaire werkers hun huidige werk kunnen blijven doen en 
later kunnen genieten van hun welverdiende verlof. 
Zo werkt missionaris Dick Zwarthoed bijvoorbeeld al ruim vijftig 
jaar in de Democratische Republiek Congo. Hij is er voor de 
lokale bevolking in Lubumbashi en zet zich in voor 
straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en 
langs de dorpen. Missionair werker Frans van Kranen werkt in 
Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van 
kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de 
kinderrechter uit huis zijn geplaatst en die in twee huizen zijn 
opgevangen. De zogenoemde ‘sociale moeders’ van de 
organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jongeren te 
zijn, die al veel trauma’s hebben doorgemaakt. 
Frans en Dick en al die andere werkers zijn er altijd voor de 

ander, dat is hun missie. En samen zijn wij er voor hen tijdens 

deze Pinksteractie. 

Geef dan aan de Pinkstercollecte in onze kerk of op 

rekeningnummer IBAN: NL30RABO 0171 2111 11, WNM, Den 

Haag 

Zij zullen u dankbaar zijn. 

 

Namens MOV-groep,  parochie H. Bavo 

 
 



 
 

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

  
                             geldig t/m 6 juni 2022 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


