22e ZONDAG DOOR HET JAAR

Wanneer ge ergens genodigd wordt,
ga dan op de minste plaats aanliggen.
(Lucas 14, 10a)

THEMA: “Het ware geluk is de weg van
bescheidenheid en dienstbaarheid”

zondag 28 augustus 2022

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE

Herinnering MIVA collecte 2022
Al ruim 87 jaar lang financiert MIVA projecten in ontwikkelingslanden. Urgente projecten die het verschil maken tussen leven
en dood, tussen diepe armoede en brood op de plank, tussen
analfabetisme en de kans op een menswaardig bestaan.
Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) ondersteunt pioniers in
tientallen landen wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen.
Zij werken meestal aan kleinschalige projecten in vaak afgelegen
gebieden van vooral Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
MIVA zend zelf geen mensen of materialen naar die landen, maar
financiert de lokale aanschaf.
Dit jaar wordt specifiek aandacht gevraagd voor een project in
TANZANIA (lees het artikel in het julinummer van Klaverblad).
Via parochies hier wil MIVA aandacht vragen voor het bereikbaar
maken van medische zorg in Tanzania, in het bijzonder het werk van
dokter Geofrey die zich inzet voor goede gezondheidszorg. Zijn
districtziekenhuis levert zorg aan 100.000 mensen in een groot
gebied verspreid over 24 dorpen in het westen van het land. De
meeste mensen zijn kwetsbaar en daarom gaan verpleegkundigen
en dokters op pad om voorlichting te geven over hygiëne, ziektes en
levensstijl. Resultaten zijn al merkbaar, het ziekenhuisbezoek loopt
terug.
Vanwege de rotsachtige omgeving heeft het ziekenhuis, met de
steun van MIVA, een terreinwagen aangeschaft die onmisbaar is
voor zowel preventie als voor spoedgevallen en vervoer. En nu is
een extra auto hoognodig om ambulancevervoer mogelijk te
maken!! Kan Geofrey op onze hulp rekenen? Laten wij alsjeblieft de
pioniers steunen. Die helpers daar zijn dankbaar, ook wij.
Op zondag 28 augustus 2022 is ook in onze kerk een MIVAcollecte. Maar U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op
NL42INGB 0000 002950 t.n.v. MIVA Den Bosch, Project
Medische zorg Tanzania.
MOV-groep, parochie H. Bavo
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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.

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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Diep in ons hart bestaat bij ons mensen
het verlangen om gelukkig te zijn.
Maar we hebben de neiging het geluk daar te zoeken,
waar het niet te vinden is.
En als we menen het geluk dan bereikt te hebben,
blijkt het vluchtig te zijn.
Vandaag toont Jezus ons in het evangelie
een weg die in eerste instantie niet lijkt
op een weg naar het geluk maar die dat wel is.
Het is een weg van bescheidenheid en dienstbaarheid,
waarin we het niet in eerste instantie
van onszelf verwachten,
maar erop mogen vertrouwen
dat God ons datgene zal geven
wat ons daadwerkelijk gelukkig zal maken.
Gebed om vergeving
P.

God van mensen, die door alle tijden met ons meetrekt,
die is en zijn zal, alle dagen, tot U roepen wij:

A.

Hoor en zie ons, onrustig als wij zijn,
onzeker, zoekend naar richting in ons leven.

P.

God van mensen, wij zien uit naar uw toekomst,
naar Licht dat blijven zal, naar Liefde die duren zal.

A.

Goede God, vergeef ons als wij uw licht verduisteren,
als wij vrede onmogelijk maken,
als wij haten in plaats van beminnen,
als wij vernietigen in plaats van opbouwen.
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P.

Moge God ons keren naar waarachtig leven,
moge Hij ons bevrijden van angst en schuld
en ons op weg zetten naar goed, wijd land,
ons aangezegd voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Eer aan God ZINGT VAN DE VADER

2.

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven;
luistert naar Hem het woord van alzo hoge;
houdt Hem in ere!

3.

Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven;
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen;
houdt Hem in ere!

Gebed
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Heer God, al wat klein is en nietig, wordt door U verheven.
Ofschoon wij arm en hulpbehoevend zijn,
hebt Gij ons rond uw tafel samengebracht.
Wij vragen U: blijf de gastheer in ons midden.
Schenk aan allen die Gij hebt genodigd,
uw genade en uw vreugde.
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
In de schriftlezingen van vandaag liggen
pareltjes van wijsheden verborgen.
Wij horen spreuken en gelijkenissen
die de weg van bescheidenheid en dienstbaarheid laten zien.
Eerste lezing
Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 3,17-18.20.28-29
Mijn kind, als ge rijk zijt, blijf dan bescheiden, ge zult meer
geliefd worden dan iemand die geschenken uitdeelt.
Hoe meer aanzien ge hebt, des te meer moet ge u
vernederen; dan zult ge genade vinden bij God.
Want groot is de macht van de Heer
maar Hij wordt geëerd door de nederigen.
Voor de kwaal van een hoogmoedige is er geen genezing,
want het kwaad wortelt in zijn hart.
Een verstandig mens overweegt gaarne
spreuken en de wijze droomt van een aandachtig gehoor.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 68
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L.

A.
L.

A.
L.

A.

Alle rechtvaardigen juichen van vreugde
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.
Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn Naam,
Hij is de Heer, juicht Hem toe!
Uw kudde heeft daar haar rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar had bereid.
Voor wezen een vader, voor weduwen steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.
Uw kudde heeft daar haar rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar had bereid.
Een voedzame regen kwam neer uit de hemel,
uw uitgeput erfdeel hebt Gij verkwikt.
Uw kudde heeft daar haar rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar had bereid.
Uw kudde heeft daar haar rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar had bereid.

Tweede lezing
Uit de brief aan de Hebreeën 12,18-19.22-24a
Broeders en zusters,
bedenkt waar gij staat;
gij zijt niet genaderd zoals uw voorvaderen bij de Sinaï,
tot een tastbare berg en een laaiend vuur, met duisternis,
donderwolken en stormwind, waar de trompet klonk
en een stem werd gehoord,
en die haar hoorden smeekten dat zij niet langer zou spreken.
Neen, gij zijt genaderd tot de berg Sion
en de stad van de levende God,
het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen,
de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
gij zijt genaderd tot God, de rechter van allen,
en de geesten der rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.
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Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie
L.

A.

Alleluja.
Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Alleluja.

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 14,1.7-14
Toen Jezus op een sabbat het huis van een van de
voornaamste Farizeeën binnenging om er de maaltijd te
gebruiken hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Daar Hij opmerkte hoe de genodigden de voornaamste
plaatsen aan tafel uitzochten,
hield Hij hun de volgende gelijkenis voor:
"Wanneer gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd,
ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats.
Het zou kunnen zijn dat er door uw gastheer iemand is
uitgenodigd die voornamer is dan gij,
en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt zeggen:
Sta uw plaats aan hem af. Dan zoudt ge vol schaamte
de minste plaats moeten innemen.
Maar wanneer ge ergens genodigd wordt,
ga dan op de minste plaats aanliggen.
Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt
zal hij u zeggen: Vriend, ga wat hoger op.
Zo zal u eer te beurt vallen in het oog van allen
die met u aanliggen.
Want al wie zichzelf verheft zal vernederd
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden."
En Jezus zei ook nog, nu tot zijn gastheer:
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"Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft
nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit
en ook geen rijke buren.
Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen
en dat gij het dus terugkrijgt.
Maar als ge een gastmaal geeft, nodig dan armen,
gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.
Gelukkig zult ge zijn omdat zij het u niet kunnen vergelden.
Het zal u vergolden worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen."
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie U KOMT DE LOF TOE

Overweging
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,
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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.

Laat ons bidden tot onze hemelse Vader,
die met ons begaan is
en eropuit is dat wij gelukkig worden.

L.

Voor mensen in uw kerk
die zonder machtsvertoon de gelovigen te woord staan
in aansprekende taal van troost en bemoediging;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

A.
L.

A.
L.

Voor leiders van de volkeren
die niet uit zijn op eigen macht en glorie
maar op het welzijn van gewone mensen:
dat zij vredestichters mogen zijn;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onszelf,
die als gelovigen ons best doen gehoor te geven aan de Heer:
om standvastigheid om de ingeslagen weg
van geloof en vertrouwen vol te houden,
ook wanneer ons leven anders loopt dan we gehoopt hadden;
dat wij in alle bescheidenheid de weg van Jezus blijven gaan,
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A.

om zo, stukje bij beetje, naar Hem toe te groeien.,
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

A.

Barmhartige God,
wil onze gebeden verhoren en wijd ons in uw wijsheid in.
U alleen weet wat wij werkelijk nodig hebben
en wat goed voor ons is.
Help ons om U onbaatzuchtig te dienen
en een leven te leiden van eenvoud en dienstbaarheid.
Door Christus onze Heer.
Amen

DIENST VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied NEEMT EN EET

2.

Neemt en drinkt met elkaar
wordt als een bedelaar
levend met een open hand
die geluk om niet ontvangt.
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3.

Komt, vernieuwt het verbond
stemt in met hart en mond
dankt de God die leven doet
ons tot liefde samenroept.

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, Gij kent de gezindheid
waarmee wij deze gaven neerleggen op uw altaar.
Geef nu aan elk van ons zijn plaats en taak.
Maak deze gemeenschap tot een levende tempel,
waarin wij het offer opdragen van Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer. Amen.
Eucharistisch gebed (III-b)
(Allen gaan staan)
P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

P.
A.

Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P.
A.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

(Prefatie VI 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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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 alle engelen
roemen wij uw grote daden en zeggen 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.

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

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

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;
samen 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;
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samen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
met onze bisschop Johannes 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.
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,
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.
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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.

A.

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.
A.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wensen wij elkaar de vrede van Christus!

Lam Gods
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.
A.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek, en ik zal gezond worden.

Communie
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28 Augustus: H. Augustinus (354-430)
De heilige en kerkleraar Augustinus wilde in zijn
jonge leven niets van het christendom weten.
Hij trok naar Rome en Milaan
waar hij als filosoof en redenaar furore maakte.
Onder invloed van bisschop Ambrosius bekeerde
Augustinus zich alsnog tot het christendom.
Hij werd bisschop van Hippo in Noord Afrika,
dat toen nog tot het Romeinse rijk hoorde.
Augustinus behoort tot de belangrijkste
kerkvaders uit de oudheid en staat zowel bij
katholieken als bij protestanten in hoog aanzien.
Zijn geschriften worden nog steeds
gelezen en heruitgegeven.
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Tekst uit de traditie
Vraag met Franciscus van Assisi aan God:
'Wie zijt Gij en wie ben ik?'.
Zeg oprecht tegen God
dat je heus je vooruitgang niet wilt zien
om trots te zijn of omwille van je eigenliefde,
maar dat je jezelf onderzoekt om Hem te
verheerlijken en omwille van zijn liefde.
En bedank Hem ervoor als je vooruit bent gegaan.
Zeg ook rustig tegen God
dat je je niet zult laten terneerslaan
als je merkt
dat je maar een klein beetje vooruit bent gegaan
of zelfs als je merkt dat je achteruit bent gegaan.
Zeg dat je even ijverig verder zult gaan,
dat je je niet laat ontmoedigen,
dat je niet zult verslappen in je inspanningen.
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
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Communielied VERNIEUW GIJ MIJ

2.

Schep, God, een nieuwe Geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij,
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg, die U behaagt.

3.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebed na de communie
Heer, tot ieder van ons hebt Gij uw woord gesproken;
Gij hebt ons uitgenodigd aan uw tafel,
Gij zelf hebt ons bediend.
Wij vragen U:
geef dat ook wij gastvrij zijn voor elkaar,
dat wij uw woord bewaren in ons hart
en in de wereld bewerkers van uw liefde zijn.
Door Christus onze Heer. Amen.
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SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

Jezus houdt de farizeeën en ook ons
vandaag een spiegel voor.
Hij gaat daarmee dwars tegen gangbare gebruiken in.
Het gaat Hem om de kwetsbare mensen.
Die krijgen voorrang.
Een voorbeeld voor ons om na te volgen
als het op kiezen aankomt!

P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

P.
A.

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

P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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Slotlied GA MEE MET ONS

2.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

3.

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

DE WEEK VAN 28 AUGUSTUS T/M 4 SEPTEMBER 2022
VIERINGEN
Zondag 28-8

10.00 uur:

Donderdag 1-9

09.00 uur:

Vrijdag 2-9

09.00 uur:

Zondag 4-9

10.00 uur:

Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Tristan Perez)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10:00 uur
Om zegen over onze parochie;
Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft;
Voor familie en vrienden;
Voor Willem van den Berg en Els van den Berg - Smit;
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt;
Voor Gé Geukers en Ria Geukers – Kuipers;
Voor Harrie Jacobus Draijer;
Voor Henk Wassenaar en Ans Wassenaar – Smit;
Voor Marcia Kaldenhove
Voor Lidy Vastenhout – van Vessum
Donderdag 09:00 uur: Voor Hendrikus Vijn
Vrijdag 09:00 uur:
ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis
OVERLEDENEN
Loes Barnhoorn - Nolet
AGENDA

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

geldig t/m 20 september 2022
Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

