PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Op de drempel
Eucharistieviering op zondag 10 januari 2021
Feest Doop van de Heer
Petrus en Pauluskerk, Maassluis
Voorganger: pastor Charles Duynstee
Muziek: Jan Michel Koekebakker
zang: Erna Sterenborg en Kees van der Elst

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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Op de drempel
Eucharistieviering op zondag 10 januari 2021
Feest Doop van de Heer (B),
Openingslied: Vernieuw Gij mij (GvL 538)
1.

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Openingstekst
Toen Jezus was gedoopt, ging de hemel open;
de Geest daalde over Hem neer als een duif
en de stem van de Vader weerklonk:
Dit is mijn Zoon, mijn Veelgeliefde,
in wie Ik welbehagen heb.
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.
Schuldbelijdenis: (GvL 223)
Heer, ontferm U over ons (2 x )
Christus, ontferm U over ons ( 2 x )
Heer, ontferm U over ons (2 x )
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Lofzang: Eer aan God (GvL 233)
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,
Uw eniggeboren Zoon is op aarde verschenen
in de gestalte van een mens zoals wij.
Wij bidden U:
laat ons innerlijk vernieuwd worden door Hem
die uiterlijk aan ons gelijk is geworden:
Jezus Christus, onze Heer.
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 (42, 1-4. 6-7)
Zo spreekt de Heer:
“Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep:
mijn geest stort Ik over hem uit,
gerechtigheid laat hij stralen over de volken.
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Hij roept niet, hij schreeuwt niet
en op straat verheft hij zijn stem niet.
Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
Onvermoeid en ongebroken
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren:
de verre kusten zien uit naar zijn leer.
Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid,
Ik neem u bij de hand en waak over U
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
Blinden zult Gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Antwoordpsalm: Ps. 29 (GvL)
Refrein: De stem van de Heer is over de wateren,
over de wateren wijd is de Heer.
1.

Huldigt de Heer, zonen des hemels,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht;
huldigt de Heer om zijn naam majesteitelijk,
buigt voor de Heer in heilige tooi.
Refrein

2.

De stem van de Heer splitst het weerlicht,
de stem van de Heer schudt de steppe van
Kades, De stem van de Heer schudt de
eiken, en scheurt van de stammen de schors.
Majesteit spreekt in heel zijn gewelf.
Refrein

3.

De stem van de Heer in zijn macht, de stem
van de Heer in zijn grootheid. De Heer troont
boven de vloed. Hij neemt de troon in,
de Heer: koning tot in eeuwigheid.
Refrein
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Tweede lezing: uit de Handelingen van de Apostelen (10, 34-38)
Broeders en zusters,
in die tijd nam Petrus het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet
Hem welgevallig is.
Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden
toen Hij door Jezus Christus
de blijde boodschap van vrede verkondigde:
Deze is de Heer van allen.
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond
en genas allen,
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor het evangelie: cf. Mc. 9, 7
Alleluia.
Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei: Zie het Lam Gods dat de
zonde van de wereld wegneemt.
Alleluia.
Evangelie: volgens Marcus (1, 7-11)
In die tijd predikte Johannes:
“Na mij komt die sterker is dan ik,
ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea
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en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.
En op hetzelfde openblik dat Hij uit het water opsteeg,
zag Hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel:
“Gij zijt mijn Zoon,
mijn veelgeliefde;
in U heb Ik welbehagen.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: (GvL 270a)
Uw woord is waarheid Heer,
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet
wijken wil. Wie zal ons leiden.
Korte overweging
Coronavirus of niet, al tientallen jaren is er heel veel prestatiedrang in de
wereld, en die begint al op zeer jonge leeftijd.
Want van de meeste kinderen wordt verwacht dat ze goed presteren, niet
alleen op school, maar ook in de teken- of muziekacademie, de sporthal,
de dansgroep en ik weet niet wat nog allemaal, maar wat kinderen ook
doen, ze moeten presteren. En die prestatiedrang groeit met de jaren,
zozeer dat veel universiteitsstudenten en studenten hoger onderwijs gebukt
gaan onder angst om te mislukken.
Want willen ze later aan een goede job geraken, dan moeten ze nu al veel
laten zien.
Dat is niet anders voor ondernemers, arbeiders, bedienden en noem maar
op: presteren, laten zien dat je meer kunt dan je collega’s, dat je altijd tijd
hebt voor je werk, dat je voor niets of niemand stopt of terugdeinst.
Hoe anders is het voor Jezus.
Een paar weken geleden hebben we zijn geboorte gevierd, en vandaag zien
we hoe Hij als volwassene voor het eerst in het openbaar verschijnt.
Hij staat daarbij helemaal niet onder druk.
Hij komt van Nazareth in Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes
te laten dopen.
Ook de woorden van Johannes brengen Hem niet onder druk. Nochtans
zegt die: ‘Na mij komt Hij die sterker is dan ik.
Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’
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Dat zijn hoge woorden die er meteen op wijzen dat Jezus geen mens is als
een ander, want Hij zal dopen met de heilige Geest.
Maar ook van die heilige Geest en van zijn Vader in de hemel gaat er geen
druk op Hem uit, integendeel, zijn Vader zegt alleen: ‘Gij zijt mijn Zoon,
mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen.’
Dat zijn geen woorden van druk, prestatiedrang en hoge eisen, maar van
liefde.
Daarmee verbindt God zich dus met zijn Zoon: met liefde en met
welbehagen.
Dat geeft ook de weg aan die Jezus altijd zal volgen: Hij zal een God van
liefde openbaren, en die liefde uitstralen.
Dat doet Hij heel zijn openbaar leven.
Hij leert zijn tijdgenoten dat God hun aller Vader vol liefde is, en Hij
straalt voor alle mensen die liefde uit.
Want God is liefde, alleen maar liefde, en dat voor alle mensen.
Dus ook voor blinden en lammen, doven en melaatsen, tollenaars en
zondaars, ontrouwe mannen en overspelige vrouwen.
Aan allen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
En dat is Jezus’ Blijde Boodschap: dat Hij, dat God die liefde is, er is voor
alle mensen.
Liefde, alleen maar liefde krijgen en uitstralen: dat is de diepgang van
Jezus’ doopsel, en dat is ook de diepgang van ons doopsel.
Want ook tegen ons zegt God bij ons doopsel: ‘Gij zijt mijn veelgeliefde;
in u heb Ik welbehagen.’
Dat is dan ook onze weg: ons tonen als Gods veelgeliefde, zijn liefde
uitdragen en beleven met onszelf en onze medemensen, zeker voor mensen
in nood.
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;
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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
Richten wij ons in gebed tot God, de Vader van Jezus Christus,
die ons in het doopsel herboren deed worden
Voor alle mensen die gedoopt zijn:
dat zij trouwe navolgers zijn van God
en een leven van liefde leiden.
Laat ons zingend bidden...
De Heer is voor wie Hem aanroept nabij
Voor de mensheid, vooral voor de meest kwetsbaren:
dat zij beschermd worden tegen oorlog, onderdrukking en geweld.
Laat ons bidden...
De Heer is voor wie Hem aanroept nabij
Voor de armen: dat zij hulp mogen ondervinden;
voor de verdrukten troost en voor de zieken genezing;
dat allen de Heer mogen zoeken, nu Hij zich vinden laat.
Laat ons zingend bidden...
De Heer is voor wie Hem aanroept nabij
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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 zingend bidden...
De Heer is voor wie Hem aanroept nabij
(Eigen intenties)
Barmhartige Vader, bij de doop van uw Zoon is de Geest over Hem
neergedaald en hebt U Hem aangewezen als uw Veelgeliefde.
Laat ons, die in Hem zijn gedoopt
ook werkelijke een nieuw leven leiden.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.
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 Tafellied
1.

Eet en drink van brood en wijn tot mijn
gedachtenis en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is

2.

Deelt het leven met elkaar tot mijn
gedachtenis en schenk elkaar voor alle
haat alleen vergiffenis

3.

Leef in liefde met elkaar tot mijn
gedachtenis en maak zo in uw daden
waar dat leven geven is
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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.
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
God, aan onze handen hebt Gij uw schepping toevertrouwd.
Aanvaard de gaven die wij dankbaar naar uw altaar brengen.
Weiger niet wat wij U met een zuiver hart willen aanbieden.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Prefatie van de Doop van de Heer
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.
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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.
Gij hebt in het water van de Jordaan
het nieuwe doopsel geopenbaard
door wonderlijke tekenen:
een stem klonk uit de hemel
om te getuigen dat uw Woord onder de mensen woonde.
De Geest daalde neer in de gedaante van een duif
en zalfde uw dienaar Christus
om aan armen de blijde boodschap te brengen.
Daarom, met de engelen in de hemel,
verheerlijken wij U op aarde
zolang er woorden zijn,
en zingen U toe vol vreugde:
Heilig (GvL 293)
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 II B
Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons
geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij
brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te verdelen onder zijn
leerlingen, en sprak:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
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Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw,
reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak:
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 zingend wij het mysterie van het geloof.
Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die
ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. (GvL 307)
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is
gestorven en verrezen, heilige Vader, en bieden U aan wat Hij ons heeft
gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de
dood.
Wij danken U, omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor
uw aangezicht te treden en U dit offer te bereiden. Wij hebben deel
voortaan aan het Lichaam en Bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vragen
U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw
heilige Geest.
Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze
gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, onze
bisschop Johannes en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en
leven in de verwachting der Verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven
zijn; neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van
uw aanschijn.
Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd Maria,
de moeder van uw Zoon, met dec heilige Jozef haar bruidegom, met de
apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen
in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in
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dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw
heerlijkheid.
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
Terwijl wij nog op de drempel staan van het nieuwe jaar,
beseffen wij maar al te goed dat vrede op aarde nog ver is.
Maar toch horen wij de opdracht om waarachtig te leven
en mensen tot hun recht te laten komen.
Dan komt het visioen van vrede dichterbij.
Daarom 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;
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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.
En met uw geest.
Lam Gods (GvL 333)
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
‘Luistert naar Mij; dan eet gij wat goed is,
dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs’,
hoorden wij de profeet zeggen.
De Heer nodigt ons uit aan zijn Maaltijd.
Laten wij dan eten van dit Brood
om in Hem te worden wat wij ten diepste zijn:
Lichaam van Christus.
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.
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Communielied: Jezus, U ben het licht in ons leven
Jezus, U bent het licht in ons leven;
Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven;
Open mij voor uw liefde, o Heer

Gebed na de communie
Heer onze God,
Gij hebt ons uw Zoon geschonken, uw Veelgeliefde,
waarin Gij welbehagen hebt.
Wij vragen U:
leer ons verstaan dat Gij niets anders wilt
dan de ziel van ons bestaan te zijn
en ons de vreugde te schenken van uw tegenwoordigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Zending en zegen
Wij mogen van hier gaan en ons gezonden weten om,
als geliefde kinderen van God,
elkaar en anderen tot zegen te zijn.
Weten wij ons daarbij gezegend.
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Heer, schenk allen die U toebehoren genadig uw licht
om in alles uw wil te volgen en ijverig te zijn in het goede.
Door Christus onze Heer. Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest
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Slotlied : De Zoon die voor de eeuwen
(Tekst De Hoekstéen (Tongerlo) muziek 'Ik wil mij gaan vertroosten.')
1.

De Zoon, die voor de eeuwen,
bestond in heerlijkheid.
Die God gelijk mocht heten,
Hij werd een mens gelijk.
Hij heeft zich zelf ontledigd
zijn glorie afgestaan.
Tot losprijs voor de velen.

2.

0 Heer, die in ons midden
als dienaar waart geknield,
in liefde tot het einde
hebt Gij ons volk gediend.
Laat ons uw deemoed leren,
maak onze liefde waar,
opdat wij ons bekeren,
U dienend in elkaar.

3.

Maar hoog wordt Hij geheven:
want wie de dood doorstond,
werd leidsman naar het leven,
Heer van het nieuw verbond.
En eeuwig blijft weer klinken
hoog uit de wolk een stem:
mijn Zoon, de veelgeliefde!
Gij allen, hoort naar Hem!
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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.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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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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