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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Geroepen zijn wij,  

geroepen om te luisteren naar het Woord van God,  
geroepen zijn wij om te vieren  
en te ervaren de aanwezigheid van de goede God,  
geroepen zijn wij om te delen in zijn heilige gaven.  
Mensen zo verschillend, hier bijeen gebracht,  
met die ene opdracht:  
in te staan voor dat Rijk van God,  
in onderlinge liefde, met inzet voor onze samenleving.  
Zo volgen wij Jezus Christus  
en worden wij opgebouwd tot zijn Lichaam. 

 
Schuldbelijdenis 
 
P. Het is niet vanzelfsprekend om de roepstem van God te 

verstaan. Voor al die momenten waarin wij onze oren gesloten 
houden en blind zijn voor zijn tekenen,  
bidden wij om Gods ontferming: 

 
P. Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren en 

haar op aarde zult laten zegevieren, ontferm U over ons. 
 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de 

Vader om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, 
ontferm U over ons. 
 

A. Christus, 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. 

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

 
Eer aan God 
 

Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 

 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. 

 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 

 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 

 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

 
Gebed 
 

God, onze Vader,  
in uw grenzeloze goedheid hebt Gij ons geroepen  
en elk van ons een taak gegeven.  
Geef ons een hart dat luistert naar uw inspraken.  
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Leer ons zien waar gij U ophoudt in deze wereld.  
Wijs ons de plaats waar Gij woont  
opdat wij bij U blijven.  
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. Spitsen we onze oren en openen we ons hart 

om het Woord van God op te nemen.  
Het wil wonen onder ons. 

 
Eerste lezing 
Uit het eerste boek Samuël 3,3b-10.19  
 

De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuel lag te 
slapen in het heiligdom van de Heer waar de ark van God 
stond. Toen riep de Heer: 'Samuel!' Samuel antwoordde: 'Hier 
ben ik.' Hij liep haastig naar Eli en zei: 'Hier ben ik, u hebt mij 
toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb niet geroepen; 
ga maar weer slapen. 'Toen riep de Heer opnieuw: 'Samuel!' 
Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij 
toch geroepen?' Eli antwoordde: 'Ik heb niet geroepen, mijn 
jongen; ga maar weer slapen.' Samuel kende de Heer nog 
niet: een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. 
En weer riep de Heer Samuel; nu voor de derde maal. Samuel 
stond op; ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch 
geroepen?' Toen begreep Eli dat het de Heer was die de 
jongen riep. En hij zei tot Samuel: 'Ga slapen en mocht Hij je 
roepen dan moet je zeggen: Spreek, Heer, uw dienaar luistert.' 
Samuel ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen 
kwam de Heer bij hem staan en riep evenals de vorige malen: 
'Samuel, Samuel!' En Samuel antwoordde: 'Spreek, uw 
dienaar luistert!' Samuel groeide op; de Heer was met hem en 
liet niet een van zijn woorden onvervuld. 
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 Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm   
Psalm 72 
 
L. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, 

Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord. 
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze 
God, en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer. 

A. Ja, ik kom – uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde.  
  

L. Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,  
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. 
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;  
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat.  

A.  Ja, ik kom – uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. 
 
L. Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,  

uw wet is in mijn hart gegrift.  
In de bijeenkomst heb ik gerechtigheid gepredikt,  
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.  

A. Ja, ik kom – uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde 
 
L. Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, 

noch uw getrouwheid, voor de mensen om mij heen.  
Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg, 
laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden. 

A. Ja, ik kom – uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. 
 

Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs  
6, 13c-15a.17-20 
 

Broeders en zusters, het lichaam is er niet voor de ontucht 
maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. God heeft 
niet alleen de Heer opgewekt uit de dood, Hij zal ook ons doen 
opstaan door zijn kracht. Gij weet toch dat uw lichamen 
ledematen zijn van Christus? Maar wie zich met de Heer 
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verenigt is met Hem één geest. Elke andere zonde die een 
mens bedrijft gaat buiten het lichaam om, maar de ontuchtige 
zondigt tegen zijn eigen lichaam. Gij weet het: uw lichaam is 
een tempel van de heilige Geest die in u woont, die gij van 
God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en 
de prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam. 

 
L. Alleluia. 

Spreek, Heer, uw dienaar luistert; uw woorden zijn woorden van 
eeuwig leven. 

 
A. Alleluia. 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes 1,35-42 
 

In die tijd stond Johannes daar met twee van zijn leerlingen. 
Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: 'Zie het 
Lam Gods.' De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en 
gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag 
dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: 'Wat verlangt gij?' Ze 
zeiden tot Hem: 'Rabbi - vertaald betekent dit: Meester - waar 
houdt Gij U op?' Hij zei hun: 'Gaat mee om het te zien.' Daarop 
gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven 
zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de 
broer van Simon Petrus, was een van die twee die het 
gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna 
waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer 
Simon tot wie hij zei: 'Wij hebben de Messias - dat vertaald 
betekent: de Gezalfde - gevonden,' en hij bracht hem bij 
Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: 'Gij zijt Simon, de zoon 
van Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat betekent: 
Rots.' 

 
 Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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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, 
 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.  Wenden wij ons tot onze Goede God,  

luisteren we naar de noden van onze wereld en bidden: 
 

L. Om wijsheid voor de leiders in onze kerken,  
om een opmerkzame geest,  
om hart voor mensen zodat zij velen kunnen bemoedigen; 
laat ons bidden… 

 
A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Om inzet van vrouwen en mannen 

daar waar conflicten tot strijd en oorlog voeren,  
om inzet voor een duurzame vrede; 
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laat ons bidden ... 
 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
L. Om een luisterend oor dat weet te onderscheiden  

waar de nood van mensen ligt, 
om aandacht voor de kleinen en hulp voor de achterblijvers;  
laat ons bidden… 
 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Goede God,  

Gij hoort ons bidden, daarop vertrouwen wij.  
Behoed ons en blijf ons zegenen  
door Jezus Christus die met U leeft  
in de eeuwen der eeuwen.  

 
A. Amen. 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
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 
 
P. Heer, met vreugde hebben wij deze tafel toebereid.  

Kom hier aanwezig en voltooi deze maaltijd  
tot het gastmaal van het nieuw verbond  
door Jezus Christus, onze Heer. 
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A. Amen. 
 
Eucharistisch gebed (IV) 
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. Het is waarlijk passend U dank te zeggen,  

het is waarlijk goed uw, heerlijkheid uit te spreken,  
heilige Vader; Gij zijt een God van leven en waarheid,  
Gij alleen, Gij bestaat van voor alle eeuwen  
en Gij duurt in alle eeuwigheid voort,  
in het ontoegankelijke licht is uw woning.  
Gij zijt de bron van leven,  
in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen,  
Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd  
en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt  
met de glans van uw licht.  
Daarom staat rond U een schare van engelen  
die niemand tellen kan, uw dienaren,  
die het gelaat van uw glorie zien  
en U ononderbroken lofzingen, dag en nacht.  
In hun koor willen ook wij onze stem doen horen,  
met ieder schepsel op aarde zingen wij U jubelend  
onze lofprijzing toe: 

 
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. 



 
9 

P. U belijden wij, heilige Vader:  
groot zijt Gij en alles hebt Gij met wijsheid en liefde geschapen.  
Gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld  
en hem de zorg over de gehele aarde opgedragen,  
opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn Schepper  
over alle schepselen zou bevelen.  
Door ongehoorzaamheid aan U heeft hij  
uw vriendschap verloren,  
maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de dood 
uitgeleverd; integendeel,  
Gij zijt hem met alle hulp tegemoet gesneld,  
zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft gevonden.  
Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond aangeboden 
en hen, bij monde van uw profeten,  
gesproken over hun heil in de verte.  
 
Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij,  
toen de tijd van wachten voorbij was,  
uw eengeboren Zoon als Verlosser hebt gezonden.  
Hij is mens geworden door de heilige Geest  
uit de maagd Maria, als mens heeft Hij onder ons gewandeld,  
in alles aan ons gelijk, maar niet in de zonde.  
Aan geringen heeft Hij een boodschap gebracht  
van liefde en heil,  
aan gevangenen de vrijlating gegeven,  
aan bedroefden zijn blijdschap.  
Om uw heilsbeschikking ten volle waar te maken  
heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd  
en door zijn opstanding alle sterven afgebroken  
en opgebouwd tot een nieuw bestaan.  
 
En opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven  
maar voor Hem, die om onzentwil geslagen werd en tot uw 
rechterhand verheven, zond Hij van uwentwege, Vader, de 
heilige Geest om zijn werk in deze wereld te voltooien: 
onze heiligmaking ten einde toe. 

 
 Daarom smeken wij U, Heer,  

dat uw heilige Geest deze offergaven  
wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed worden  
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van onze Heer Jezus Christus,  
tot viering van het grote heilsmysterie  
dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-ons voor altijd. 

 
 Toen kwam het uur dat Hij door U,  

heilige Vader, zou worden verheerlijkt.  
Hij had de zijnen in de wereld tot het uiterste toe liefgehad.  
Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam Hij het brood,  
brak het, en zegende U,  
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:  
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.. 

 
Zo nam Hij ook de beker met wijn gevuld,  
sprak het dankgebed uit, en gaf hem aan zijn leerlingen  
met de woorden:  
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. Redder van de wereld, bevrijd ons,  

Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 
 
P. Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing: 

wij gedenken de dood van Christus en zijn verblijf onder hen 
die eens waren gestorven, wij geloven en verkondigen zijn 
opstanding uit de dood, zijn hemelvaart bij U terug, in uw rijk 
zonder einde; wij zien vol verwachting uit naar zijn wederkomst 
in heerlijkheid. Wij brengen U het offer van zijn Lichaam en 
Bloed, een gave die Gij gaarne aanvaardt, een gave van heil 
voor de wereld. 

 
 Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilige offer, dat 

Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. Verleen genadig dat 
zij die van dit brood eten en uit deze beker drinken door uw 
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heilige Geest tot één lichaam worden verzameld, in Christus 
voltooid tot een levende offerande, tot uw lof en eer. 

 Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit offer aan 
U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze paus 
Franciscus., voor onze bisschop Johannes, voor de 
bisschoppen van de gehele kerk, voor de priesters en diakens; 
voor allen ook die U dit offer aanbieden, voor geheel het 
gelovige volk en voor hen die U met een oprecht hart zoeken. 

 
 Denk ook aan hen die in vrede met Christus uw Zoon zijn 

gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige gezindheid 
door U alleen was gekend. 

 
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij de 
heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen met de 
Maagd Maria, de Moeder van God, die Gij hebt verheerlijkt, 
met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen en 
heiligen in uw koninkrijk, waar wij met de gehele schepping die 
Gij uit zonde en dood hebt opgericht uw lof zingen door 
Christus onze Heer, in wie Gij aan de wereld alle goed geeft 
gisteren, nu en altijd. 

 

 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.  

 

A. Amen. 
 

P. 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  
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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. 
 
Vredewens 

 
L.  Jezus roept leerlingen om te geloven, te vertrouwen op God, 

om mensen nabij te zijn en te redden.  
Daarom bidden wij: 
Heer Jezus Christus, maak ook ons tot uw leerlingen,  
doe ons vertrouwen op Uw Vader, onze God,  
die wil dat wij altijd bij Hem blijven en zo in vrede mogen 
leven. 
 

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 Hem zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 
 
P.  Wenst 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, 
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geef ons de vrede. 
 

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. 

 
Gebed na de communie 
 

Heer, wij danken U voor de overvloed van dit gastmaal  
dat Gij voor ons hebt aangericht als teken van uw Verbond. 
Laat uw gave in ons vrucht dragen;  
dat wij het dienstwerk volbrengen waartoe Gij ons roept,  
en aan alle mensen uw heil verkondigen.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Ter overweging 

 
Geef hun een vooruitziende blik 

Help hen naar liefde en waarheid te handelen 
voor het welzijn van alle mensen 

Goede God, blijf bij ons 
wanneer we verdragen en rouwen 

volharden en voorbereiden. 
In plaats van onze angst 

geef ons geloof, hoop en Uw vrede. 
Amen. 

 
Mede door dit gebed wensen we u en uw dierbaren veel moed en 

sterkte toe. 
We hopen u snel weer te kunnen ontmoeten. 

 
PASTORALE TEAM VAN DE PAROCHIES JOHANNES XXIII EN 
H.SUITBERTUS, WIJK BIJ DUURSTEDE 
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Zegen en zending 
 
P.  Wij hebben ons laten meenemen om te luisteren, te horen en 

te zien. God is in ons midden en sterkt ons.  
Dat Hij ons ook in deze week nabij blijft en ons zegent als we 
nu gaan van hier. 

P. God zegene u met alle hemelse zegen;  
Hij geve dat u voor zijn ogen  
heilig en onberispelijk zult leven;  
Hij schenke u de rijkdom van zijn heerlijkheid  
en onderrichte u met het woord der waarheid;  
Hij verlichte u door het evangelie van het heil 
en make u groot in onderlinge liefde.  
Door Christus onze Heer. 
 

P. De Heer zij met u. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15 

De week van zaterdag 16 januari t/m vrijdag 22 januari 2021 
 
BIJZONDER: 
 
Zondag 10.00 uur:Eucharistieviering. (Pater Tristán Pérez) 
Donderdag 09.00 uur:Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag     10.00 uur:Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh) 
 
   
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag:      10.00 uur: Om zegen over onze parochie; Voor het echtpaar  
                                     Arie en Wil Berkelmans – van de Ven; Pauline  
                                     Roozen en het slagen van een operatie;  
                                     Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis en  
                                     overleden ouders en familie; Voor familie en 
                                     vrienden   
 
Donderdag: 09.00 uur:Voor overleden familie van Zonneveld 
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN: Riet van der Weijden 
 
 
AGENDA: 
Maandag    18 januari    om 10.00 uur: Liturgiegroep 
Donderdag 21 januari    om 14.00 uur: Werkgroep nieuwe 

   parochianen 
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Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 

 


