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Namens de communicanten 

van harte welkom bij deze Eerste Communie 

viering 
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Opening van de dienst 

Lied: Feest in de kerk (melodie: zomaar een dak) 

Feest in de kerk, feest bij de mensen 

blijde gezichten om je heen, 

Bloemen genoeg, veel goede wensen, 

Niemand voelt zich vandaag alleen. 

Fijn als je samen eten mag, 

aan de tafel van de Heer. 

Vandaag en telkens weer. 

 

Wij delen brood met alle mensen, 

op deze feestdag met elkaar. 

Zoals de Heer deed met zijn vrienden, 

toen bij het laatste avondmaal. 

Hij brak het brood en zegende wijn 

en deelde ’t allen rond.  
Dit is zijn nieuwe verbond. 

 

Zingt met elkaar, omdat wij samen, 

Straks weer aan tafel zullen gaan. 

En bidden dan, voor alle mensen, 

dat wij gelukkig mogen zijn. 

Wij zijn zijn kind’ren, hij onze Heer, 

Hij nodigt ons bijeen. 

Vergeten wordt niet één 
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Welkomstwoord, kruisteken en begroeting 

 

P. Vandaag is een speciale dag. Want vanaf vandaag 

 horen jullie er echt bij. Welkom iedereen. 

 In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige

 Geest, Amen. 

 

 De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde

 van God en de gemeenschap van de Heilige Geest 

 zij met u allen. 

 

A. En met Uw Geest 

 

Kind: 

Goedemorgen beste mensen, 

goedemorgen allemaal. 

O, wat is de kerk prachtig, 

’t is een feestelijke zaal. 

 

Iedereen is hier gekomen, 

rond het brood en rond de wijn. 

En we willen samen vieren, 

dat Jezus onze vriend wil zijn. 

 

Ouder: 

Feest vieren is het mooist als je dat samen doet. 

Ik heet u dan ook, namens alle ouders, van harte 

welkom. 

De Eerste Heilige Communie is bijzonder. 

Samen eten en delen met elkaar, voor onze kinderen de 

eerste keer in deze mooie kerk. 

Wij hopen dat zij zich ook na deze dag thuis zullen 

voelen in de kerk en geborgenheid en warmte ervaren. 
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Werkgroep:  

Beste jongens en meisjes, 

samen met ons hebben jullie je voorbereid op deze dag. 

Ons thema is: “Kom erbij en draag je steentje bij”. 

Een paar weken geleden hebben wij heel persoonlijke 

stenen gemaakt om de kinderen mee voor te stellen. Zij 

hebben die stenen symbolisch geplaatst in een muurtje. 

Daarmee wilden zij laten zien dat zij bij onze 

gemeenschap willen horen, dat zij daar hun steentje aan 

bij willen dragen. 

Iedereen is anders, iedereen ziet er anders uit. Maar als 

je elkaar helpt, als je samen deelt, kunnen we een stevig 

huis bouwen. Een huis dat zo sterk staat als een rots. 

Iedereen kan daar zijn of haar steentje aan bijdragen, en 

dat weet God ook. Dat zullen we vandaag vieren. 

Wij wensen iedereen een steen-goede viering toe. 

 

Gebed om vergeving 

 

P. Een feest begint als alles zuiver is. 

 We willen niet dat het feest verpest wordt, doordat 

 mensen boos zijn op elkaar. 

 Als je ruzie hebt, wil je dat goed maken en wij willen 

 daarbij Uw vergeving vragen. 

 Zo zijn we zuiver van buiten én van binnen. 

 

 Heer, die alle mensen roept om kinderen van God te 

 zijn, ontferm U over ons. 

 

A. Heer, ontferm U over ons. 

 

P. Christus, die in de Heilige Communie zelf bij ons 

 Komt, ontferm U over ons. 
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A. Christus, ontferm U over ons 

 

P. Heer, die de Heilige Geest geeft om het woord van

 God te begrijpen, ontferm U over ons. 

 

A. Heer, ontferm U over ons. 

 

P. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,

 onze zonden vergeven en ons geleiden tot het

 eeuwig leven.  

 

A.  Amen 
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Gloria  

Gloria in excelsis Deo Gloria aan God in de hoge 

Gloria Halleluja  Gloria, Halleluja. 

Et in terra pax hominibus, En vrede aan de mensen op 

Bonae voluntatis.  aarde die hij liefheeft. 

 

Openingsgebed 

Goede God, door Uw woord schenkt U ons het leven en 

worden wij Uw kinderen. Laat ons altijd met heel ons hart 

naar U luisteren. Dan leven wij eerlijk en houden wij echt 

van mensen. 

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.  

 

A. Amen 
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Even voorstellen: 

 

Ik ben een steen, op mij kun je bouwen. 

Doe mee en bouw samen met mij. 

Iet, Fabian en Juliette, doe mee! 

Draag je steentje ook bij. 

 

Ik heb een steen, daar kan ik mee bouwen. 

Doe mee en bouw samen met mij.  
Kee, Tobias en Cathelijne, doe mee! 

Draag je steentje ook bij. 

 

Ik ben een steen, op mij kun je bouwen. 

Doe mee en bouw samen met mij. 

Davy, Eef en Mathieu, doe mee! 

Draag je steentje ook bij. 

 

Ik heb een steen, daar kan ik mee bouwen. 

Doe mee en bouw samen met mij. 

Faas, Norelie, Daniel en Saskia, doe mee! 

Draag je steentje ook bij. 

 

Dienst van het woord 

Inleidend woord 

In de lezingen van vandaag horen we dat het belangrijk 

is om samen te werken. Alleen door het combineren van 

talenten, kunnen we alles aan. 

Verder horen we hoe belangrijk het is dat je een goede 

basis legt, voordat je ergens aan begint. Dit geldt ook 

voor het geloof. 
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Eerste lezing 

(Uit de brief van Paulus aan de Christenen van Korinthe) 

 

Een mens heeft handen en voeten, ogen en oren. 

Hij kan horen en zien. 

Hij heeft oren om te horen en een mond om te spreken. 

Die mond, die ogen en oren en die handen en voeten 

zijn wel verschillend, maar ze zitten samen aan één 

mens. 

En daarom horen ze bij elkaar. En ze hebben elkaar 

nodig. 

 

Stel je eens voor dat de ogen van een mens 

Op een goede dag tegen de voeten zouden zeggen: 

“Wij zijn anders dan jullie en daarom horen jullie niet bij 

ons en wij niet bij jullie”. 

Zoiets zeggen zou erg dom zijn. 

Want ogen en voeten zitten aan één mens en ze hebben 

elkaar nodig. 

Zonder ogen zou een mens niet kunnen zien hoe hij met 

zijn voeten moet lopen. En als een mens geen voeten 

had, zou hij niet kunnen gaan over de weg die hij met 

zijn ogen kan zien. 

Ogen en oren, handen en voeten zijn wel verschillend, 

maar ze horen natuurlijk bij elkaar en ze hebben elkaar 

nodig. 

En zo is het ook met de mensen. 

Die hebben elkaar ook nodig, de een kan dit en de ander 

kan dat. 

 

Zo spreekt de Heer 

 

A. Wij danken God 
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Tussenzang: Kom ga mee 

 

 
2. Kijk eens hier, wij dansen nu rond, 

 leef maar lang en blijf goed gezond. 

 God helpt jou je leven lang, 

 dus kinderen, wees niet bang! 

 

Ref. Kom, ga mee, geef ieder een hand, 

 samen bouwen aan een nieuw land.  
 Het Rijk van God leeft diep in je hart, 

 vandaag begint een nieuwe start.  
 

3. Kom, lief kindje, ga met ons mee,  

 samen veilig door de zee 

  Hand in hand, je bent niet alleen, 

 lach naar ons, hier om je heen.  

 

Ref. Kom, ga mee, geef ieder een hand, 

 samen bouwen aan een nieuw land. 

 Het Rijk van God leeft diep in je hart, 

 vandaag begint een nieuwe start. 
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Evangelielezing 

 

P. De Heer zij met u. (allen gaan staan) 

 

A. En met Uw Geest 

 

P. Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus

 Christus volgens Mattheüs. 

 

A.  Lof zij U, Christus.   

 

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:  

“Ieder die naar deze woorden van Mij luistert en 

daadwerkelijk eraan gehoorzaamt,  

zo iemand lijkt op een verstandig man 

die zijn huis bouwde op een rots. 

De regen viel neer, bergstromen stortten naar beneden, 

en er brak een stormwind los. 

Het kwam allemaal op dat huis terecht, 

maar toch stortte dat huis niet in elkaar, 

omdat het stevig op de rotsgrond was gebouwd. 

Maar ieder die wel naar mijn woorden luistert, 

maar er niet daadwerkelijk aan gehoorzaamt, 

lijkt op een dommerik die zijn huis bouwde op 

zandgrond. 

De regen viel neer, bergstromen stortten naar beneden 

en er brak een stormwind los. 

Het kwam allemaal op dat huis terecht, 

zodat het helemaal werd verwoest.” 

 

Zo spreekt de Heer. 

 

A.  Wij danken God 
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Overweging 

 

Geloofsbelijdenis 

 

P. Geloven jullie in God, de almachtige Vader,

 Schepper van hemel en aarde?  

 

A. Ik geloof 

 

P. Geloven jullie 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 en zit aan de rechterhand van God, de 

almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, 

de levenden en de doden? 

 
A. Ik geloof 

 

P. Geloven jullie 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? 

 

A. Ik geloof, Amen 
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Voorbede 

 

P. Richten wij ons naar de Heer. 

 Bidden wij samen met de kinderen… 

 

Kind:  

Goede God, wij bidden voor de kinderen die gepest 

worden, die uit de kring gestoten worden en er niet bij 

horen. 

Dat zij een vriend of vriendin krijgen die hen er weer 

bijhaalt. 

Dat wij die vriend of vriendin mogen zijn. 

Laat ons zingend bidden: 
 
 

 
 
Kind: 

Goede God, vandaag willen wij ook denken aan kinderen 

die het niet zo goed hebben als wij. 

Wat zou het fijn zijn als geen enkel kind honger of dorst 

hoefde te lijden. 

Wat zou het fijn zijn, moest geen enkel kind een oorlog 

meemaken. 

Laat ons zingend bidden… 
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Wees een licht voor alle mensen… 

 

Ouder: 

Goede God, laat deze kinderen opgroeien tot fijne 

volwassenen, die veel betekenen voor anderen. 

Geef ons de kracht om hen te blijven steunen door dik en 

dun. 

Help ons om een voorbeeld voor hen te zijn,  

van verdraagzaamheid, warmte en goedheid. 

Laat ons zingend bidden… 

 

Wees een licht voor alle mensen…… 

 

Kind: 

Goede God, mijn mama en papa zorgen zo goed voor 

mij. 

Ze geven mij een warm thuis, bij ons in ons gezellige 

huis. 

Vandaag wil dan ook bidden voor alle mama’s en papa’s 

van de wereld, dat ze allemaal goed voor hun kinderen 

zorgen. 

Laat ons zingend bidden… 

 

Wees een licht voor alle mensen…… 

 

- Intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
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P. Vader in de hemel, Jezus heeft gezegd: 

 “Vraagt en gij zult verkrijgen.” 

 Luister vandaag heel speciaal naar het gebed van 

 deze kinderen. 

 Geef dat alle kinderen krijgen wat ze aan U

 gevraagd hebben, door Christus, onze Heer. 

 

A. Amen 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dienst van de tafel 

 

P. We maken straks de altaartafel klaar voor het feest. 

Het geschenk dat we krijgen, en waar het vandaag 

speciaal om gaat, is het Brood waarin we Jezus zelf 

ontmoeten. Het is Gods grootste geschenk: zijn 

liefde voor alle mensen. 

 

K: Om het altaar te versieren, zetten wij mooie bloemen

 en kaarsen neer. 
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K. Bij het Laatste Avondmaal gebruikte Jezus een

 schaal en een beker. Dat doen wij ook. 

 Wij brengen de schaal met Brood en de kelk naar

 het altaar. 

 

K. In de kelk moet nog wijn en water worden gedaan. 

 De Pater giet dat in de kelk, dan is alles klaar. 

 

K. Brood en Wijn zijn het voedsel dat Jezus ons 

gegeven heeft. Hij deelde dit met alle mensen. 

 Laten wij nu ook dat brood met elkaar delen.  
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Lied: Brood en wijn 

1. Jezus breekt het brood, kijkt zijn vrienden aan. 

 Het zal niet lang meer duren, totdat hij zal gaan. 

 Hij geeft hen de beker, een beker met wijn. 

 En zegt “na deze avond, zal alles anders zijn.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Wij breken nu het brood, kijken elkaar aan. 

  Wij zijn bijeen gekomen, om te delen in zijn naam. 

  In het brood en in de beker met wijn,  

  voelen wij het teken. Hij zal bij ons zijn.  

 

Ref. Blijft dit doen en denk aan mij, als je samenkomt. 

  Deel het brood en deel de wijn. Ik zal bij je zijn. (2x) 
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Tafelgebed 

 

P. Bid, 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 

Hemelse Vader, 

brood en wijn staan klaar op de tafel. 

Jezus komt nu in ons midden. 

Hij heeft ons geleerd hoe wij kunnen geven en delen. 

Heer, U nodigt ons uit aan Uw tafel. 

Deze kinderen zijn er voor de eerste keer bij. 

Help hen, dat zij in dit hemelse brood en wijn de kracht 

vinden om te leven naar het voorbeeld van Uw Zoon en 

onze Heer. 

 

A. Amen 
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Eucharistisch gebed  (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 

Het is passend en goed U te danken, Heilige Vader, 

door Jezus Christus, Uw beminde Zoon. 

Hij heeft gezegd dat Hij altijd bij ons wil blijven. 

Op het kruis bracht hij het offer van zijn leven 

om ons te verlossen en te redden voor altijd. 

De Heer die is verrezen uit de dood, 

blijft onder ons aanwezig in dit sacrament dat wij vieren, 

zolang de wereld duurt. 

Nu nodigt Hij deze kinderen uit om voor het eerst deel te 

nemen aan de maaltijd, waarin Hij zelf bij ons komt. 

Het brood wordt zijn lichaam en Hij maakt de wijn tot zijn 

bloed.  

Als wij dan eten van dit heilig brood, worden wij één met 

Zijn lichaam, één ook met Zijn kerk en met elkaar. 

Daarom loven en aanbidden wij U met alle engelen en 

heiligen en prijzen wij U met de woorden: 
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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. 

 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle 

heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van Uw 

heilige geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en 

Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig Zijn lijden op zich 

nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak 

het 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 na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 

dankzegging 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 de gedenken”. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot 

Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
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Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan 

het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U 

omdat Gij ons waardig keurt voor Uw aangezicht te staan 

en Uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het 

lichaam en het bloed van Christus en wij smeken U dat 

wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige 

kudde. 

 

Denk toch Heer, aan Uw kerk, verspreid over de hele 

wereld. 

Dat haar liefde volkomen wordt. 

Één heilig volk met Franciscus onze paus, Johannes 

onze bisschop en allen die Uw heilig dienstwerk 

verrichten. 

 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds 

ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle 

gestorvenen dragen wij op aan Uw zorg. Neem hen aan 

en laat hen verschijnen in het licht van Uw gelaat. 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij 

tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, 

met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens 

leefden in Uw welbehagen, waardig bevonden worden 

het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. 

Door Jezus Christus, Uw zoon. 

 

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 nu samen bidden het gebed dat Jezus zelf 

ons geleerd heeft:  



 
 

23 
 

A. Onze Vader, die in de hemel zijt, 

 Uw naam worden 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 

 

De vrede begint altijd bij jezelf.  

Door iemand jouw liefde te geven, 

laat je hem voelen dat hij erbij hoort,  
dat je er voor hem wilt zijn. 

Zo gaan we naast de ander staan.  

Wij wensen elkaar de vrede toe. 

 

P. De vrede zij met u. 

A. En met Uw geest. 

P. Wenst elkaar de vrede!    
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Lied: Ik wens je vrede van God. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ik wens je vreugde van God. (3x) 

 Ik wens je vreugde, vreugde, 

 vreugde van de Heer. 

 

3. Ik wens je liefde van God. (3x) 

 Ik wens je liefde, liefde, 

 liefde van de Heer.  

 

Lam Gods 

 

P. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

A. Ontferm U over ons. 

 

P. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

A. Ontferm U over ons. 

 

P. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

A. Geef ons de vrede. 
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Uitnodiging tot communie 

 

P. Zalig zijn 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. 

 

De communicanten gaan nu eerst ter communie. 

 

Lied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

 

1.  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

  voor ieder van ons schoon water en brood, 

  een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

   een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

 

Ref.  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, 

  zij scheppen geluk. 

  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, 

  Zij scheppen recht en geluk. 

 

2.  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

  voor iedere vrouw, voor iedere man. 

  Niet minder of meer, de een of de ander, 

  het delen van macht is deel van ons plan. 

 

Ref.  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, 

  zij scheppen geluk! 

  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, 

  Zij scheppen recht en geluk! 
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3.  Voor jong en oud een plaats aan de tafel, 

  want iedere stem geeft klank aan het koor. 

  Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste, 

   ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

 

Ref.  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, 

  zij scheppen geluk. 

  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, 

  Zij scheppen recht en geluk. 

 

4.  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

  Beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht. 

  En ondanks de pijn, een plaats van vergeving, 

  genadig begin van goddelijk recht. 

 

Ref.  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, 

  zij scheppen geluk. 

  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, 

  Zij scheppen recht en geluk. 

 

5.  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

  in eerbied vervuld, van angsten bevrijd. 

  Een plaats om te zijn, een plaats om te worden, 

  Getuige van Hem, een levend bewijs.  

 

Ref.  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, 

  zij scheppen geluk. 

  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen, 

  Zij scheppen recht en geluk. 
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Lied:  Waar twee of drie… 

 
 

Slot van de dienst 

 

Slotgebed 

 

Heer, onze God, wij hebben de heilige gave ontvangen 

van Jezus’ lichaam. U bent zo goed en daarom vragen 

wij: Laat ons altijd luisteren naar Uw Zoon. Dan worden 

wij kinderen van God genoemd en dan zijn wij het ook. 

Dat vragen wij U door Christus onze Heer. 

A. Amen 
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Mariahulde 

 

Wij bidden samen met alle communicanten over de hele 

wereld een “Wees gegroet” en brengen een 

bloemenhulde aan Maria. 

 

A. Wees gegroet, Maria, Vol van genade, 

 de Heer is met U. 

 Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

 en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. 

 Heilige Maria, moeder van God, 

 bid voor ons zondaars, 

 nu en in het uur van onze dood. 

 Amen. 
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Slotgedachte (ouder) 

 

Heb je ooit gezien 

dat honderden gekleurde stenen een prachtig huis 

vormen? 

Kleuren maken de wereld mooi! 

Kleur daarom ook jouw leven: 

Strijk veel hemelsblauw van je vriendschap uit, 

gebruik vaak het geel van de blijdschap, 

laat het rood van je liefde niet ontbreken. 

Borstel er ook het groen van je opgewektheid door 

en vergeet niet het wit van je eerlijkheid! 

Maak van je leven een kleurenfeest….. 

En al kun je, in sommige dagen, 

de donkere tinten niet weren: 

veeg nooit alle kleuren uit! 

Wie weet, komt na een duistere dag, 

het warme roze je leven weer binnen! 

 

Dankwoord 

 

De kaarsen worden straks uitgeblazen. 

Het feest in de kerk is bijna voorbij. 

We vinden het heel fijn, 

dat we er nu helemaal bij horen. 

Wij bedanken alle vaders en moeders en iedereen, 

die samen met ons naar dit feest hebben toegewerkt. 

 

Wij danken de pastores en alle mensen in de kerk, 

Want zij hebben vandaag het brood en de wijn met ons 

gedeeld. 

Wij hopen dat u dat nog jaren met ons samen wilt doen. 
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Mededelingen 

 

Zending en zegen   (Allen gaan staan) 

 

P.  Lieve kinderen, 

 het was fijn om samen voor het eerst echt 

 mee te vieren en te luisteren naar Jezus 

 die onze vriend wil zijn. 

 Blijf altijd van Jezus houden. 

 

 Beste ouders, 

 ik wil jullie van harte feliciteren 

 met deze gelukkige kinderen. 

 Ga in vrede met hen naar huis! 

 Blijf altijd van ze houden en wees gelukkig met

 elkaar! 

 

 Daartoe zegen ik jullie: 

 in de naam van de Vader, de Zoon, 

 en de heilige Geest. 

 

A. Amen 
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Lied: Geef mij je hand 

 

De band die tussen mensen kan bestaan 

is als een vuur dat langzaam uit zal gaan. 

Als niemand zegt ‘ik hou van jou’, 

dan blijven we steeds alleen, 

slechts samen komen wij door het donker heen. 

 

Geef mij je hand, geef me ze allebei, 

en vertel me even, dat je niet kunt leven, 

zonder mij (2x)  
 

Een klein gebaar dat mensen leven geeft, 

de steun die ieder mens zo nodig heeft. 

Een antwoord op een vraag,  

een uitgestoken hand,  

een taal die wordt verstaan in ieder land.  

 

Geef mij je hart, geef me het helemaal, 

en vertel me even, dat je niet kunt leven, 

zonder mij (2x) 

 

Als ooit toch eens de mensen zouden zien, 

dat leven een geweldig feest kan zijn. 

Er zou nooit haat of doodsangst zijn, 

het leven een avontuur, 

als liefde zou regeren, ieder uur. 

 

Geef mij je lach, geef me je volle lach, 

en vertel me even, dat je niet kunt leven, 

zonder mij (2x) 

 

Lied:  This little light of mine 
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De week van zaterdag 21 mei t/m vrijdag 27 mei 

Vieringen 

Zondag  10.00 uur 1e heilige communieviering 
   (Ps. Ans Dekker, Pater Diego Pildain) 

Donderdag 10.00 uur Hemelvaartsdag  
   (Ps. Rob Verhaegh) 

Vrijdag 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 de levende en overleden familie van den Brink; 

Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft; 

Voor familie en vrienden; Voor een jarige;  

Voor Ton Neelissen; Voor Rick Gielen; 

Voor Anneke Bracco Gartner – Korsen 

 

Namens de communicanten: 

Voor familie van den Hout; familie Obers; 

familie Beoletto, Familie Evers; Familie West; 

Opa en Oma Krijnen; Opa Coen en Oma Ineke; 

Tante Marian en Joel. 

Voor de overleden familieleden en andere dierbaren van 

de familie Feldbrugge en Mijatovic. 

Opa Piet, Oma Annemarie en Opa Heinrich. 

Mama Tessa 

Voor vrede en dat mijn familie gezond en veilig blijft. 

Opa en Oma van Dongen; 

Opa Cees en Oma Marlies; 

Oma Eleonore, Opa Max en Opa Rudolf 



 
 

33 
 

Hemelvaartsdag 

Donderdag 10.00 uur 

Om zegen over onze parochie; 

Voor Johannes van Erp; 

Voor Hendrikus Vijn; 

Voor Gerardus Maria van der Veldt 

 

Vrijdag 09.00 uur 

Voor Harrie Jacobus Draijer 

 

Voor onze dopelingen: 

Janna Pauline Larissa Henfling 

Tess Schaap 

 

Zieken: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 

 

Overledenen: 

Juul van der Veldt; 

Riet Kinket – van der Wijden. 
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Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor 

 
                             geldig t/m 6 juni 2022 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 


