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De Heer is toch geen God van doden,
Maar van levenden,
Want voor Hem zijn allen levend.
Lucas 20,38
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Willibrordzondag

God ter sprake brengen
De heilige Willibrord legde dertien eeuwen
geleden de basis voor het christelijk
geloof in het grootste deel van ons land.
Al die eeuwen is dit geloof overgedragen,
met vallen en opstaan, met scheuringen en
afscheidingen, onenigheid en onderlinge twisten.
En toch is dit geloof niet dood, maar nog
springlevend. Overal zijn gelovigen aan de basis
actief om dit geloof te vieren en door te geven.
Om God ter sprake te brengen.
In naam van Christus zetten velen zich in
voor vrede en gerechtigheid.
Bisschoppen, opvolgers van Willibrord, zetten zich met hun
verantwoordelijkheid in voor de eenheid van de kerk.
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied DE DAG GAAT OPEN

2.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.

3.

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van Uw welbehagen
in onze wereld.

5.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.
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Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

In de natuur breekt na deze herfst het winterseizoen aan.
Een periode die meer aan afsterven dan aan opleven doet
denken. Het uitzicht op een nieuwe lente geeft ons gelukkig
altijd weer hoop.
Zo gaat het ook met de verhalen over leven en dood
die wij vandaag in de lezingen krijgen voorgeschoteld.
Mensen spreken elkaar moed in om te blijven geloven
dat de dood niet het laatste woord heeft.
Er komt immers een nieuw ander leven in zicht.
Wat is de rol van onze God daarin?
Is Hij een God van levenden?
Blijft Hij zijn mensen trouw?
En hoe antwoorden wij daar dan op?
Veel vragen die niet zo maar te beantwoorden zijn.
Een goede viering toegewenst.

Schuldbelijdenis
P.

Denken wij een ogenblik na over de keuzes die wij in ons
leven maken.
Houden wij ons aan ons woord, zijn wij standvastig
of eerder wankel?
Voor de keren dat wij tekortschoten, vragen wij om vergeving.
korte stilte

P.

Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren en
haar op aarde zult laten zegevieren, ontferm U over ons.
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P.

Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de
Vader om de blijde boodschap van vrede te verkondigen,
ontferm U over ons.

P.

Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
ontferm U over ons.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.
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Eer aan God
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Gebed
Almachtige eeuwige God,
uw trouw is sterker dan de dood:
wat Gij ons eens geschonken hebt,
kan niemand ons ontnemen.
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Beveilig ons geloof
wanneer de vrees ons voor een valse keuze stelt.
En wanneer de vragen van het leven ons onzeker maken,
sterk dan onze harten tot vertrouwen en standvastigheid.
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.

In de Schriftlezingen van vandaag
denken wij na over leven en dood
en de rol van God daarbij.
Hij blijkt een God van levenden te zijn.

.
Eerste lezing
Uit het boek 2 Makkabeeën 7,1-2.9-14
In die dagen werden zeven broers met hun moeder gevangen
genomen. De koning wilde ze dwingen van het verboden
varkensvlees te eten door ze met roeden en zwepen te
geselen. De eerste van hen, die optrad als hun woordvoerder,
sprak als volgt: 'Waarom wilt gij ons ondervragen en wat wilt
gij van ons te weten komen? Wij zijn bereid te sterven, liever
dan de wetten van onze voorouders te overtreden.'
Nadat de eerste gestorven was, riep de tweede broer, kort
voordat hij de geest gaf: 'Booswicht, gij kunt ons wel het
tegenwoordige leven ontnemen, maar de Koning der wereld
zal ons, die voor zijn wetten sterven, laten opstaan tot een
eeuwig leven.' Na hem werd de derde gemarteld. Zonder
enige vrees sprak hij: 'Ik heb deze ledematen van God
gekregen; uit eerbied voor zijn wetten doe ik er afstand van,
maar ik hoop ze eens weer terug te krijgen.' De koning en zijn
omgeving stonden verbaasd over zoveel moed bij de
jongeman, die zijn folteringen zonder één moment van zwakte
doorstond. Toen hij dood was werd de vierde broer op
dezelfde wijze gefolterd en gepijnigd. Op het punt te sterven
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riep hij nog uit: 'Het is niet zo erg door mensen omgebracht te
worden, wanneer wij mogen vertrouwen op Gods belofte dat
Hij ons weer zal laten verrijzen. Voor u echter zal er geen
verrijzenis tot een nieuw leven zijn!'.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Tussenzang Psalm 121 HEBE DEINE AUGEN AUF
Engelenzang uit Elias. Felix Mendelssohn Bartholdy
Hebe deine Augen auf zu den Bergen
von welchen dir Hilfe kommt.
Deine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deine Fuss nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Hef uw ogen op naar de bergen
vanwaar de hulp komt.
Uw hulp komt van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wegglijden,
en Hij die u behoedt, slaapt niet
Tweede lezing
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de
Tessalonicenzen 2,16-3,5
Broeders en zusters, moge de Heer Jezus Christus zelf, moge
God, onze Vader die ons zijn liefde heeft betoond, en die ons
in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft
geschonken, uw harten bemoedigen en sterken met alle
goeds, in woord en daad. Voorts broeders en zusters, bidt
voor ons, opdat het woord des Heren overal zoals bij u zijn
luisterrijke loop mag volbrengen, en opdat wij verlost worden
van die kwaadaardige en boze lieden; want het geloof is niet
aller deel. Maar de Heer is getrouw: Hij zal u sterken en
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behoeden voor de boze. In de Heer vertrouwen wij op u dat gij
doet wat wij bevelen en dit ook zult blijven doen. Moge de
Heer uw harten neigen tot de liefde Gods en tot de
standvastigheid van Christus.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
20,27-38
In die tijd kwamen enigen van de Sadduceeën, die de
verrijzenis loochenen, bij Jezus met de vraag: 'Meester, wij
zien bij Mozes geschreven staan:
Als iemand een getrouwde broer heeft die kinderloos sterft,
dan moet hij diens vrouw nemen en aan zijn broer een
nageslacht geven. Nu waren er eens zeven broers. De eerste
trouwde en stierf kinderloos. De tweede en de derde namen
de vrouw en de een na de ander stierven ze alle zeven zonder
kinderen na te laten. Het laatste stierf ook de vrouw. Van wie
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van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw? Alle zeven toch
hebben haar tot vrouw gehad.'
En Jezus sprak tot hen: 'De kinderen van deze wereld huwen
en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die waardig gekeurd
zijn deel te krijgen aan de andere wereld en aan de verrijzenis
uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.
Zij kunnen immers niet meer sterven omdat zij als engelen
zijn; en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van
God. Dat de doden verrijzen, heeft ook Mozes aangeduid waar
het gaat over de braamstruik, doordat hij de Heer noemt: de
God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob.
De Heer is toch geen God van doden maar van levenden want
voor Hem zijn allen levend.'
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie

Overweging

Tussenzang LOCUS ISTE (A. Bruckner)
Locus iste à Deo factus est
In estimabile sacramentum
Irreprehen sibilis est
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Deze plaats is door God gemaakt
Door God is hij gemaakt tot een hoog te schatten Heiligdom
Hij is onberispelijk
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.

God, onze Vader,
Gij toont ons uw liefde heel ons leven, zelfs door de dood
heen.
Gij spreekt ons moed in bij moeilijke omstandigheden van het
leven. Daarom durven wij tot U bidden:

L.

Voor de kerk van Jezus Christus op aarde,
dat zij in woord en daad getuigt van haar levende Heer
en ruimte biedt aan mensen die verloren lopen;
laat ons bidden ...
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A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.

Voor de leiders van kerk en samenleving:
dat zij streven naar een goed leven voor allen
en op transparante wijze verantwoording afleggen;
laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.

Voor mensen die waar ook ter wereld vervolgd en gemarteld
worden omwille van hun politieke of religieuze overtuiging:
dat zij op voorspraak van de heilige Titus Brandsma
de kracht opbrengen om hun leed te doorstaan;
laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.

Voor mensen die door overlijden een dierbare moeten missen:
dat de belofte van een leven in Gods Licht hen troost
en dat zij vasthouden aan hun geloof in verrijzenis;
laat ons bidden ...

A.

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

P.

God, Gij zijt trouw door de dood heen.
Geef ons de moed en het uithoudingsvermogen
om te bouwen aan uw Rijk.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
die ons is voorgegaan naar uw land van belofte. Amen.

Collecte en klaarmaken van de altaartafel
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Tafellied ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT

2.

Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.

3.

Als gij naar mijn woorden luistert,
ze van harte wilt verstaan
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.

4.

Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest.

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.
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Gebed over de gaven
Heer, wij brengen U deze gaven als een teken
dat wij vol geloof op uw uitnodiging ingaan.
Laat ons deel hebben aan het gastmaal
dat voor ons is aangericht.
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.

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.
Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad
dat Gij ons een verlosser hebt gezonden,
in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde.
Want Gij wilt in ons beminnen
wat U welgevallig is in uw Zoon:
door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open
voor uw gaven die wij verloren hadden
door de zonde van ongehoorzaamheid.
Daarom verkondigen, met alle engelen en heiligen,
ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde:
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P.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart:
U hebt ons tot leven geroepen,
U 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.
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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.
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
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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 onze vader,
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 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.
P.

Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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A.

(melodie: N. Rimsky Korsakov)
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 vredewens
P.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden,
maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte; geef vrede
in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.

A.

Amen.

P.

De vrede des Heren zij altijd met u.

A.

En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus.
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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.

Communielied EVENING AND MORNING (H. S. Oakeley)
Comes, at times, a stillness as of even,
Steeping the soul in memories of love,
As when the glow is sinking out of heaven,
As when the twilight deepens in the grove.
Comes, at length, a sound of many voices,
As when the waves break lightly on the shore,
As when at dawn the feathered choir rejoices,
Singing aloud, because the night is o'er.
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Comes, at times, a voice of days departed,
On the dying breath of evening home,
Sinks then the traveller, faint and weary-hearted,
"Long is the way," it whispers, "and forlorn.
Comes, at last, a voice of thrilling gladness,
Borne on the breezes of the rising day,
Saying, "The Lord shall make an end of sadness,"
Saying, "The Lord shall wipe all tears away."
Avond en morgen
Soms klinkt er een stilte, net als toen,
die de ziel onderdompelt in herinneringen aan de liefde,
Zoals wanneer de gloed uit de hemel tevoorschijn komt,
Zoals wanneer de schemering zich in het bos verschuilt.
Hoor, na een lange tijd een geluid van vele stemmen,
wanneer de golven lichtjes breken op de kust,
wanneer bij de dageraad het koor van vogels zich verheugt,
Hardop zingend, omdat de nacht voorbij is.
Hoor soms een stem uit vervlogen tijden,
gesproken met de wegstervende adem van de avond,
Dan zakt de reiziger weg, zwak en vermoeid,
"De weg is lang," fluistert hij, "en verlaten."
Dan klinkt, eindelijk, een stem van opwindende vreugde,
gedragen op de frisse wind van de morgen,
die zegt: "De Heer zal een einde maken aan droefheid."
die zegt: "De Heer zal alle tranen wissen."
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Ter overweging
God van levenden
Waar zijn zij die overleden zijn? Ze zijn in de hemel. Wat en
waar is de hemel? Kinderen kunnen ongeremd vragen. Ze
vertolken soms vragen die volwassenen ook hebben. Vragen
die zelfs eeuwenlang mensen bezig hebben gehouden,
getuige de lezingen van vandaag. Basis is en blijft: onze God
is geen God van doden maar van levenden. Over de grens
van de dood heen schenkt Hij ons leven. Anders dan het
bestaan hier op aarde, maar wel leven: opname in dat grote
netwerk van Liefde die Hijzelf is.
Gebed na de communie
Heer, Gij hebt ons ontvankelijk gemaakt voor uw gaven,
voor uw wijsheid en uw vrede.
Gij hebt ons voorzien van alles wat wij nodig hebben.
Sterk ons als de twijfel afbreuk doet aan zekerheden.
Houd ons waakzaam en bereid
om vol vreugde uw roepstem te herkennen.
Door Christus onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

Als er iets is, wat kostbaar en kwetsbaar is in ons leven,
dan is dat wel de rode draad van liefde.
God wil zelfs door de dood heen daaraan vasthouden.
Hij staat voor Leven met een hoofdletter,
hoe dat er ook komt uit te zien.
Laten wij daaraan vasthouden door het leven te vieren
en een goed leven mogelijk te maken voor elkaar.
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P.

De Heer zal bij u zijn.

A.

En met Uw geest.

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 HET LIED TUSSEN LICHT EN DONKER

2.

Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld:
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!
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3.

0 hemellichaam, Jezus
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan:
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Slotlied 2: CANTIQUE DE JEAN TACINE (Gabriel Faure)
Verbe, égal au Très-Haut, notre unique espérance,
Jour éternel de la terre et des cieux,
de la paisible nuit nous rompons Ie silence:
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux.
Répands sur nous Ie feu de ta grâce puissante,
que tout l'enfer fuie au son de ta voix;
Dissipe Ie sommeil d'une âme languissante
qui la conduit à l'oubli de tes lois.
0 Christ, sois favorable à ce peuple fidèle,
pour te bénir maintenant rassemblé;
Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle,
et de tes dons qu'il retourne comblé.
Woord, gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop,
eeuwig licht van hemel en aarde,
wij verbreken de stilte van de vredige nacht:
Goddelijke Redder, richt uw oog op ons.
Spreid het vuur van Uw machtige genade over ons uit,
zodat de ganse hel vlucht op het horen van Uw stem;
Verstoor de slaap van aftakelende zielen,
die hen ertoe leidt Uw wetten te vergeten.
0 Christus, ontferm U over dit vrome volk,
nu bijeengekomen om U te loven,
Ontvang de liederen die het zingt tot Uw eeuwige glorie,
moge het heengaan vervuld van Uw gaven.

De week van zaterdag 5 november t/m vrijdag 11 november
2022
VIERINGEN:
Zondag

10.00 uur: Eucharistieviering (Pater Tristan Perez)

Donderdag
Vrijdag

09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)
09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)

Zondag

10.00 uur: Klaverblad-familieviering (Ps. Ans Dekker)

GEBEDSINTENTIES:
Zondag

10.00 uur: Om zegen over onze parochie;
Voor Jannie en Jan Otte;
Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Catharina van der Vosse en Maria
Siebelink – van der Vosse;
Voor Pastoor Johannes Agterof
Voor levende en overleden familie Lageweg –
Wallekers; Voor Julius van der Veldt;

Donderdag

09.00 uur:

Vrijdag

09.00 uur:

ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
OVERLEDENEN: Veronica Anna Maria Merks – Schlüter;

AGENDA:

geldig van 7 oktober t/m 10 november 2022

Heeft u geen los geld bij u?
Scan dan deze code
voor de collecte.
Dank u wel.

