PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Waakzaamheid geboden!
Eucharistieviering op zondag 29 november 2020,
opname in de Petrus en Pauluskerk te Maassluis.
(1e zondag in de Advent B)
Voorganger: pastor Melvin Tharsis SVD
Muziek: Jan Michel Koekebakker, zang: Wendy v.d. Bogaert , Koen van
Leeuwen en dirigent Peter Bergmans.

Voorwoord
Nu wij in onze kerken slechts een beperkt aantal mensen kunnen ontvangen vanwege
het corona-virus, zoeken we naar wegen van verbondenheid.
Vanaf de Advent worden er weer besloten vieringen gehouden door de leden van het
pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen. Deze
vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de website van de parochie of van uw
deelgemeenschap.
Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en gebeden bent.
Alle goeds, pastoraal team
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Waakzaamheid geboden!
Eucharistieviering op zondag 29 november 2020
(1e zondag in de Advent B),
Openingslied: Als alles duister is (Dans nos obscurités) (Taizé)
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
Vuur dat nooit meer dooft, als alles duister is, ontsteek dan een lichtend
vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Openingstekst
Mijn God, tot U richt ik mijn geest;
op U vertrouw ik, beschaam mij niet.
Laat niemand die tegen mij is, de spot met mij drijven,
want al wie naar U uitziet, zal niet worden teleurgesteld..
Begroeting en inleiding
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
Lied om vergeving: Heer ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons, kom een heel ons land, reinig met Uw vuur
Raak ons nu aan, wij buigen neer en roepen tot U Heer,
o Heer, ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons (3x)
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Gebed
Heer God, Gij lijkt zo ver,
zo geheel uit het gezicht verdwenen
dat wij vergeten naar U uit te zien.
Verhaast uw komst in ons midden,
Doe ons hoopvol uitzien naar uw redding.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
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die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: uit de profeet Jesaja (63, 16b-17.19b; 64, 3b-7)
Uit de Profeet Jesaja.
Gij Heer, zijt onze Vader,
Gij onze Verlosser
en uw Naam is eeuwig!
Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen,
zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde?
Keer U weer tot ons
omwille van uw dienaren.
Omwille van de stammen, die uw eigendom zijn.
Scheur toch de hemel open en daal af
en de bergen zullen beven voor uw aanblik.
Gij alleen zijt God
en Gij staat bij
al wie op U durft hopen.
Gij komt hen tegemoet,
die met vreugde gerechtigheid beoefenen,
die bij al wat ze doen aan U denken!
Vertoornd waart Gij op ons,|
maar wij volharden in het kwaad:
hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden?
Wij allen waren als onreinen,
onze goede werken als kleding door stonden bevuild;
als bladeren zijn we afgevallen
en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd.
Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen,
die op U zijn vertrouwen durfde stellen:
Gij had immers uw aangezicht van ons afgewend
en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden.
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader;
wij zijn het leem, Gij de boetseerder:
wij zijn slechts het werk van uw handen.
Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer,
en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn:
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zie op ons neer: wij zijn uw volk!
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang : Psalm 80 (The Psalm Project)
Heer, onze God, wees onze herder. Kom, red ons Heer en leid ons verder.
Toon uw gelaat. Vergeet ons niet in onze wanhoop, ons verdriet.
Machtige God, bescherm ons Heer.
U hebt een land aan ons gegeven, een vruchtbaar land, een land vol leven.
Nu is de wijngaard leeggeroofd, ons leven bijna uitgedoofd.
Machtige God, bescherm ons Heer.
Heer, onze God, laat ons toch leven. Herstel het land, door U gegeven.
Geeft Vader, dat uw mensenkind onder uw hand bescherming vindt.
Machtige God, bescherm ons Heer.
Machtige God, bescherm ons Heer.
Machtige God, bescherm ons Heer.
Tweede lezing: uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (1, 3-9)
Broeders en zusters, genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade,
die u in Christus Jezus is gegeven.
Want in Christus zijt gij,
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,
in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis.
Op dit punt komt gij niets te kort,
terwijl gij vol verwachting uitziet
naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Hij zal u ook doen standhouden tot het einde,
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.
God is getrouw,
die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon
onze Heer Jezus Christus.
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Woord van de Heer. – Wij danken God.

Vers voor het evangelie: Ps. 84, 8
Alleluia.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Alleluia.

Evangelie: volgens Marcus (13, 33-37)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Weest op uw hoede, weest waakzaam;
want gij weet niet wanneer het ogenblik
daar is.
Het is er mee als een man, die in het
buitenland vertoeft.
Bij het verlaten van zijn huis
heeft hij aan zijn dienaars het beheer
overgedragen, aan ieder zijn taak
aangewezen
en de deurwachter bevolen waakzaam
te zijn.
Weest dus waakzaam,
want gij weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of
midden in de nacht,
bij het hanengekraai of ‘s morgens vroeg.
Als hij onverwachts komt
laat hij u dan niet slapend vinden.
En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen:
weest waakzaam!”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Gezongen Evangelie Acclamatie(G v L 270 C )
Woorden van oudsher gegeven
zingen van geluk en pijn
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blijven spreken over leven
“ga”en ik zal met je zijn.
Korte overweging
“Hij zal u ook doen standhouden tot het einde,zodat u geen blaam treft op
de dag van onze Heer Jezus.” (1 Korintiërs 1: 8)
Beste zusters en broeders in Jezus Christus,
Met de Advent beginnen wij het nieuw kerkelijk jaar dat in ons hart hoop
brengt. Het woord Advent betekent “KOMST”. Tijdens de advent
herdenken we de eerste komst van onze Heer Jezus in ons midden. Zijn
Komst is het teken van Gods liefde. De H. Johannes schrijft over de liefde
van God: “Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem geloof niet
verloren gaat, maar eeuwig leven bezit.” (Johannes 3:16) De komst van
Jezus is de grootste zegen van God voor zijn mensen. Hij heeft ons de
liefde van God laten zien. Hij heeft ons geleerd dat wij de gekozen
kinderen van God zijn. Wij zijn gekozen om iets te doen. God heeft
Moeder Maria gekozen om de moeder van Jezus te zijn. Moeder Maria gaf
zichzelf in de handen van God met de woorden: “De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” En dan zingt Maria: “Ja,
Grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.” God
doet ook grote dingen in ons leven. Door de komst van Jezus hebben wij
zo veel dingen geleerd over God. Door de komst van Jezus bezitten wij
eeuwig leven.
Vanaf het moment, toen Jezus zijn leerlingen begon te kiezen, leert Hij hen
en ons veel dingen die wij moeten doen. Hij leerde hen te bidden. Vandaag
door het evangelie vraagt Jezus om waakzaam te zijn voor zijn tweede
Komst. Door de Bijbel verhalen leren wij dat iedereen die op Jezus aan het
wachten was, Jezus in hun huis heeft ontvangen. Maria en Zacheüs en
meerdere mensen zijn een voorbeeld daarvan.
In het Jaar 2009, kwam er een beroemd film “2012” die over het einde van
de wereld gaat. In het Jaar 2012, zat ik in het tweede jaar van mijn
theologie studie in India. Het was in December, toen iemand mij belde met
de vraag: “Melvin, iedereen zegt dat morgen het einde deze wereld is. Is
het waar? Is morgen de tweede komst van Christus? Ik zei tegen die
persoon: “In de Bijbel lezen wij dat Jezus terugkomt, wanneer weet
niemand. Nu, iedereen weet dat morgen deze wereld gaat beëindigen. Dat
betekent dat Morgen deze wereld niet gaat beëindigen. Ga maar naar bed
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en slaap maar rustig.”
Wij weten niet wanneer Jezus terugkomt. Maar wij weten wel dat Hij
terugkomt wanneer mensen hem niet verwachten. Dus Vraagt Jezus ons
door het evangelie om altijd waakzaam te zijn. Iedereen die wacht,
vermeerdert hun hoop en iedereen die op Jezus wacht, ontvangt Hem.
Amen.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
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
Vol vreugde zien wij uit naar de komst van Jezus Christus,
en vragen wij om Gods barmhartigheid
Voor degenen die de kerk leiden:
dat zij met waakzame ijver zorg dragen
voor de mensen die hen zijn toevertrouwd.
Laat ons bidden...
Kom tot ons Heer en raak ons aan
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Kom tot ons Heer en maak ons vrij

Voor de leiders van de volkeren:
dat zij hun bestuur op een rechtvaardige wijze uitoefenen.
Laat ons bidden...
Kom tot ons Heer en raak ons aan
Kom tot ons Heer en maak ons vrij

Voor mensen die gebrek lijden:
dat zij de zorg van hun naasten mogen ondervinden
en Gods barmhartigheid mogen ervaren.
Laat ons bidden...
Kom tot ons Heer en raak ons aan
Kom tot ons Heer en maak ons vrij

Voor alle mensen wereldwijd
die slachtoffer zijn van het coronavirus,
om solidariteit met degenen die het zwaarst getroffen zijn;
om waardering voor allen die patiënten met hun zorg begeleiden;
om wijsheid bij het nemen van preventiemaatregelen.
Laat ons bidden...
Kom tot ons Heer en raak ons aan
Kom tot ons Heer en maak ons vrij

(Eigen intenties)
God, sta ons in uw goedheid bij
en maak ons waakzaam,
nu wij vol verwachting uitzien
naar de komst van de Mensenzoon:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.
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Offerande: Aandragen van de gaven
De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de
viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage
voor de collecte. In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken
naar de bankrekening van uw deelgemeenschap.
Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw
geloofsgemeenschap.
Offerandelied Kom tot ons, de wereld wacht
Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria 's kind.
Gij daalt van de Vader neer tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan en hemelwaarts opgestaan.
Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht waarvoor al het duister zwicht.
Lof zij God in ’t hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid.

Bereiding van de gaven
Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit Uw milde hand hebben
wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het
werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben
wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard,
het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de almachtige Vader.
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, als waakzame dienaars
hebben wij uw tafel gedekt met brood en wijn.
Kom Gij nu zelf tot ons
om rond te gaan en te bedienen
met de gaven van uw lichaam en uw bloed.
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Prefatie I van de Advent
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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.
Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw genade
heeft voltooid, en vlees geworden is, en voor ons open heeft gedaan die deur
naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven
zal; nu nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en vastberaden;
ooit zullen wij er binnengaan en wonen wanneer Hij komt in heerlijkheid
voorgoed.
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Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw
troon, loven en aanbidden wij U en zingen U vol vreugde…
Heilig( G v L 296 )
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.
Eucharistisch gebed III B
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 na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam
te verheerlijken. 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
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TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij zingend het mysterie van het geloof:
Breken en delen, geven en nemen doorheen alle grenzen van angst en
nood; is blijvend herdenken: Hem die ons voorging tot in de dood.
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, met de heilige Jozef haar bruidegom, samen met
uw apostelen en martelaren 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 het 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; samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en
Johannes, onze bisschop, 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.
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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.
Onze Vader
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.
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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredewens
Jezus roept ons op tot waakzaamheid,
opdat we het aanbreken van een nieuwe tijd
van vrede en gerechtigheid mede mogelijk maken.
In het verlangen naar die tijd bidden wij…
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.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
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En met uw geest.
Lam Gods ( G v L 366 )
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
God roept ons tot gemeenschap
met Jezus Christus en met elkaar.
Door deel te nemen aan deze Maaltijd,
mogen wij kracht en vertrouwen ontvangen
totdat Hij onder ons komt...
Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden…
Gebed bij de ‘geestelijke communie’
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U, verlaat mij nooit meer.
Communielied
Behüte mich, Gott (Taizé)
Behoed mij o God, ik vertrouw op U, U wijst mij de weg ten leven.
Bij U is vreugde, blijvende vreugde
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Gebed na de communie
God, onze Vader,
in de gaven van deze eucharistie
is uw Zoon tot ons gekomen.
Sterk ons geloof, vermeerder onze hoop;
dat wij het uithouden in deze tijd van wachten
en blijven uitzien naar de komst in heerlijkheid
van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen
‘Waak’, klinkt er. ‘Wees alert’, zegt Iemand.
Vrede en genade worden ons toegezegd.
Laten wij de komende weken leven
in verwachting van de komende Heer, Jezus Christus.
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Heer, zegen uw volk
dat naar het bewijs van uw liefde uitziet;
laat het in uw mildheid de vervulling zien
van de verlangens die Gij zelf het ingegeven.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest. Amen.
Slotlied ”Nu daagt het in het oosten” ( G v L 505 ) GvL 505
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal;
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Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
Gebed bij de beproeving door het corona-virus
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
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Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Steun de parochie met uw gift
Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers
van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van
de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is
om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij
vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.
Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de
website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.
Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.
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