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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied: GOD ROEPT DE MENS OP WEG TE GAAN 
 

 
 
2  Het volk van God was veertig jaar 

- een mensenleven lang - 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 

 
5  Gezegend zijt Gij, Eeuwige 

die ons het leven geeft: 
stem die al voor de eerste mens 
belofte bent geweest. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. We zijn nauwelijks een week op weg naar Pasen 

of we worden door Jezus meegenomen 
om een hoge berg te beklimmen. 
Hij neemt Petrus, Jakobus en Johannes 
mee op zijn beklimming. 
Op de berg wordt Jezus van gedaante veranderd. 
De leerlingen krijgen uitzicht 
op het doel van zijn levensweg. 
In alle tijden komt het eropaan te vertrouwen, op onszelf,  
op onze naaste, op God. En dat vraagt om te luisteren, 
om de stilte op te zoeken en te luisteren.  
Waar klinkt die stem? 
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Schuldbelijdenis 
 

P. Er zijn tijden dat we te snel leven, geen ruimte maken  
en niet open staan voor Gods stem - voor een teken van 
liefde,  
voor een richtinggevend woord.  
Maken we het stil in ons, in het vertrouwen dat God luistert als 
de barmhartige voor ons mensen onderweg. 

 
    korte stilte 
 
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 naar het eeuwig leven. Amen 

 
P. Heer, die onze toevlucht zijt, ons redt  

en ons bijstaat in iedere nood, 

ontferm U over ons. 
 

 
 
P. Christus, die de dood hebt vernietigd en door het evangelie 

onvergankelijk leven deed aanlichten,  
ontferm U over ons. 
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P. Heer, die in uw goedheid ons zondaars de weg wijst  

en met erbarmen aan ons denkt,  

ontferm U over ons. 
 

 
 
Gebed 
 

God, Gij hebt ons gezegd 
te luisteren naar uw beminde Zoon. 
Wij bidden U: 
laat ons leven van uw woord 
en verlicht de ogen van ons geloof 
om met vreugde uw heerlijkheid te kunnen aanschouwen. 
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 
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Bij het openen van de Schriften  
 
L. Wat houdt ons af van de stem van God?  

Hoe kunnen wij de liefde en de 
trouw die ons geschonken worden, beantwoorden?  
Abram antwoordde door te gaan, maar de leerlingen begrijpen 
niet wat hen overkomt op de berg. En toch, 
veel later geven ook zij antwoord met hun leven:  
zij getuigen van de veelgeliefde Zoon in woord en daad.  
Laten wij met Abram en de leerlingen een berg opgaan 
en luisteren naar de belofte die klinkt. 

 
 Eerste lezing 
Uit het boek Genesis 12, 1-4a 
 

In die dagen zei de Heer tot Abram: 
'Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, 
naar het land dat Ik u zal aanwijzen. 
Ik zal een groot volk van u maken. 
Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, 
zodat hij een zegen zal zijn. 
Ik zal zegenen die u zegenen, 
maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. 
Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde'. 
Toen trok Abram weg, 
zoals de Heer hem had opgedragen. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm  
Psalm 33, 4-5.18-19.20.22 
 
L. Oprecht is immers het woord van de Heer, 

en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, 

de aarde is vol van zijn mildheid. 
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A. Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, 
zoals wij op U vertrouwen. 

 

L. Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 
hen die op zijn gunst vertrouwen. 
Dat Hij hen redden zal van de dood 
bij hongersnood hen zal voeden. 
 

A. Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, 
zoals wij op U vertrouwen. 

 

L. Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, 
is Hij ons een schild en een helper. 
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, 
zoals wij op U vertrouwen. 

 

A. Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, 
zoals wij op U vertrouwen. 

 
Tweede lezing 
Uit tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs’ 
1, 8b-10 
 

Dierbare, 
draag uw deel in het lijden voor het evangelie, 
door de kracht van God, 
die ons gered heeft 
en geroepen met een heilige roeping, 
niet op grond van onze verdiensten, 
maar volgens het vrije besluit van zijn genade, 
van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus. 
Nu is zijn genade openbaar geworden 
door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, 
die de dood heeft vernietigd 
en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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Acclamatie  
 

 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs 7, 1-9 
 

In die tijd nam Jezus 
Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee 
en bracht hen boven op een hoge berg, 
waar zij alleen waren. 
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: 
zijn gelaat begon te stralen als de zon 
en zijn kleed werd glanzend als het licht. 
Opeens verschenen hun Mozes en Elia, 
die zich met Hem onderhielden. 
Petrus nam het woord en zei tot Jezus: 
'Heer, het is goed dat wij hier zijn. 
Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, 
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia'. 
Nog had hij niet uitgesproken 
of een lichtende wolk overschaduwde hen 
en uit de wolk klonk een stem: 
'Dit is mijn Zoon, de welbeminde, 



 
7 

in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; 
luistert naar Hem'. 
Op het horen daarvan 
wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, 
aangegrepen door een hevige vrees. 
Maar Jezus kwam naar hen toe, 
raakte hen aan en zei: 
'Staat op, en weest niet bang'. 
Toen zij hun ogen opsloegen 
zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. 
Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: 
'Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd 
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan'. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 

Acclamatie BEHOED MIJ O GOD 

 
Overweging 
 
Lied: BLEIB BEI UNS, HERR (Michael Praetorius) 
 

Bleib bei uns, Herr, denn es will Abend werden, 
laB dein Licht leuchten auch zu unsern Zeiten, 
dafür wir deinen Namen wolln loben ewig, 
Amen. 
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Blijf bij ons Heer, want het wordt avond, 
Laat uw licht schijnen, ook over onze tijd 
Daarvoor loven we Uw naam voor eeuwig, 
Amen 

 
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 luistert naar ons als zijn welbeminde kinderen. 

Leggen wij aan Hem de noden van Kerk en wereld voor. 
 

L. Voor alle gelovigen in onze wereld, 
dat zij regelmatig een berg opgaan, 
om nooit te vergeten hoe zij geroepen zijn; 
in het spoor van Abraham 
en zegen te zijn voor alle mensen. 
Laat ons bidden... 



 
9 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor religieuze en politieke leiders, 

dat zij stilte toelaten om te verstaan waar het op aan komt, 
omwille van een wereld waarin liefde, trouw en gerechtigheid 
heersen. 
Laat ons bidden… 
 

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

L. Voor allen die in diepe dalen leven 
en geen kracht hebben omhoog te kijken, 
dat zij bij de hand genomen worden 
en binnen geleid in de ruimte van God,  
waar het leven lichter is. 
Laat ons bidden… 

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

 
L. Voor onze aarde, met al haar bergen en dalen, 

dat wij haar in bescheidenheid en met verwondering bewonen 
en ons comfort inleveren voor haar toekomst. 
Laat ons bidden… 

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

 
L. Dit jaar staat de vastenactie in het teken van migranten: 

“Weg naar een beter leven” 
Behalve onze financiële steun, willen we ook bidden voor 
migranten op de vlucht voor armoede, oorlog, discriminatie en 
werkloosheid.  
Dat zij een menswaardig bestaan vinden en dat er altijd 
mensen zijn die blijven strijden voor gelijkheid   
en een menswaardig bestaan voor deze migranten. 
Laat ons bidden… 
 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap – 
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P. God, Gij hebt op de berg 
uw Zoon de welbeminde genoemd. 
Wij smeken U: 
geef ons de kracht deel te hebben aan het evangelie. 
Dat wij met uw zegen 
altijd de werken van barmhartigheid blijven verrichten. 
Wij vragen het U 
door Christus onze Heer. 
Amen. 

 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied: BROOD ZAL IK U GEVEN   

 
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. 
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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, Gij verwacht van ons geen brandoffer, 
maar wel het geloof dat Gij in alles voorziet, 
en de bereidheid om uw wil te doen. 
Heilig wat wij U geven 
en maak het tot offer van uw veelgeliefde Zoon, 
Jezus Christus onze Heer. Amen. 
 

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. 
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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, 
door Christus onze Heer. 
Hij heeft zijn eigen dood aan de leerlingen voorzegd 
en hun op de heilige berg zijn heerlijkheid geopenbaard. 
Zo moest blijken, wat wet en profeten ook getuigen, 
dat lijden en sterven voert 
tot de heerlijkheid van de verrijzenis. 
Daarom, met de engelen in de hemel, 
verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn, 
en zingen U toe vol vreugde: 
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P. God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart,  
want 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.  

 
P. 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 Gij 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,  
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Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de 
heilige Geest  

Hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
P. Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

(melodie: N. Rimsky Korsakov) 
A. Onze Vader die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
altijd vrij mogen zijn van zonde,  
en beveiligd tegen alle angst en onrust,  
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,  

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
 
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. 
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A. En met uw geest. 
 

P. Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Lam Gods 

 

 

 
 

Uitnodiging tot de communie 
  
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek, en ik zal gezond worden. 
 
Communielied: IK ZAL ER ZIJN  
 

Alle denkbare en ondenkbare levende zielen bevelen wij u 
aan. 

 
Gij hebt U toch beschikbaar gesteld, wij mochten U roepen 
hebt Gij gezegd, 



 
17 

"Ik zal er zijn" was Uw naam. 
Verstaat Gij ons nu wij U roepen, ziet Gij door onze gezichten 
heen 
Tot in onze duistere verdeelde ziel? 
Wij zijn de mens die Gij gemaakt hebt. 
 
Gij die gezegd hebt; Troost mijn volk. 
 
Voor hen die eenzaam tegen de grond gaan, voor hen die 
niets meer 
hebben dan ongeluk, is er geen troost, geen woord dat redt. 
Zijt Gij de vriend die hen omhoog haalt. 
 
Hoor allen die om vrede roepen als om een onbestaanbaar 
geluk. 
Hoor het bloed dat roept uit de aarde dat het vergeefs is 
vergoten. 
Hoor hen die sprakeloos zijn, monddood, gemarteld, waar ter 
wereld niet. 
 
En de doden vergaan in de aarde, verstrooid op de wind, 
voorgoed 
onvindbaar en allen die weg zijn gegaan zonder groet. 
 
Wat heeft met hen gedaan hij die nooit varen laat het werk van 
zijn 
handen? 
 
Gij die in den beginne hebt geroepen; 
"Licht!" en de duisternis vluchtte. 
"Dag!" en de nacht kromp ineen. 
"Mensen!" en uit het onbestaanbare werden wij mensen. 
 
Gij die zin gegeven hebt aan ons bestaan, Gij die ons hart 
verwarmd hebt, 
 
Grondvest opnieuw dit huis vol mensen, deze aarde. 

 
Tot vrede strekke ons Uw naam: "Ik zal er zijn". 
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Ter overweging 
 
Tekst uit de traditie 
 
Charles de Foucauld is op 15 mei 2022 heilig verklaard. 
 Hij wilde aanwezig zijn bij de Toearegs. Hij schrijft: 
 
Ik wil hen aan mij laten wennen,  
vriendschap met hen sluiten, de muur 
van vooringenomenheid steen voor steen afbreken,  
de muur van argwaan, 
van onbekendheid, die ons gescheiden houdt.  
Dat is niet het werk van één dag.  
Ik begin met ontginnen,  
anderen zullen volgen die het werk zullen voortzetten.  
Mijn leven is niet dat van een missionaris,  
veel meer dat van een kluizenaar. 
 

 
Gebed na de communie 
 

Heer, Gij hebt U aan uw leerlingen getoond. 
Wij vragen U: 
openbaar U ook in het leven van elke dag. 
geef ons door deze eucharistie de kracht 
om te lijden voor het evangelie 
en laat ons eenmaal binnentreden 
in het onvergankelijk leven 
waar Gij zijt in eeuwigheid. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
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Zegenbede en zending 
 
P. Zoals Abram werd opgeroepen om te gaan,  

omhoog naar een leven met de Heer, 
zoals Jezus de leerlingen meenam een berg op,  
om te bidden, te horen en te zien, 
zo vierden wij vandaag de maaltijd als het ware op een berg.  
Een beetje dichter bij God. 
Maar Jezus vraagt de leerlingen daarna om op te staan  
zonder angst. Zo worden ook wij nu gezegend om op weg te 
gaan zonder angst, in het vertrouwen dat God met ons is op al 
onze wegen. 

 
P. Moge de Eeuwige u zegenen met moed 

en u tegemoet treden vanuit den hoge. 
 
P. Moge Christus u zegenen met trouw 

en u vergezellen op al uw wegen. 
 
P. Moge de heilige Geest u zegenen met vuur 

om alles te verdragen op uw weg naar God toe. 
 
P. Zo wordt u gezegend door de Eeuwige: 

Vader, + Zoon en heilige Geest. 
 

A.  Amen. 
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
 
A. 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 toen en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop 
houdt steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 



 
De week van zaterdag 4 maart t/m vrijdag 10 maart 2023 
 
VIERINGEN: 
 
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering (Pater Esko Kissboat)  
  
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)   
Vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)   
       
Zondag     10.00 uur: Eucharistieviering Dag van de Ontmoeting  
    (Ps. Rob Verhaegh)  
 
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur:Om zegen over onze parochie;  
 Voor Walter Botman en Gonneke Botman – Robèrt; 
 Voor Carl Gustav Tirion;  Voor Julius van der Veldt; 
 Voor Henk Wassenaar en Ans Wassenaar – Smit; 
 Voor Pastoor Johannes Agterof;  
 Voor Pastoor Derk de Vries; 
 Voor Catharina van der Vosse en Maria Siebelink –  
 Van der Vosse; Voor Cees Daane en familie; 
  
 
Donderdag 09.00 uur:Voor Anna Boersma – Albers; 
 
 
Vrijdag 09.00 uur:Om zegen over onze parochies; 
 
 
ZIEKEN:  Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
 
OVERLEDENEN:  Josephus Gerardus Bernardus Striekwold; 
                               Elisabeth Alida van der Velden – Sminia; 
  



 

 
 

 
 

geldig t/m  31 maart 2023 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


