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In dit nummer o.a.
Vanuit de Beheercommissie
Het AgnesGilde zoekt….
Pastorale Werkgroep 40 jaar
Collecte overzicht
e
16 Internationale Eucharistieviering
Lief en Leed
Agapèviering, Huispaaskaarsen
Liturgieoverzicht
Vieringen Goede Week en Pasen
Nieuws over het Zomerkamp
Oriëntatiedag Vronesteyn
Vastenproject
Wist U dat……..
Pauselijk gebed voor het Jaar van Barmhartigheid

Dit is het 3e AgnesNieuws van het seizoen en tevens al het
Paasnummer! Het nummer staat vol wetenswaardigheden en samen
met het centrale parochieblad Stella Maris goed voor veel leesplezier.
Blijf ook onze website in de gaten houden, want hierop verschijnen alle
verdere activiteiten die nu nog niet bekend zijn.
De redactieleden Marleen Ceulen en Clemens de Hingh
Volgende editie verschijnt begin april 2016

3

Vanuit de Pastoraatgroep is niet veel nieuws te melden. Mocht u
behoefte hebben om met een of meerdere leden van de
Pastoraatgroep te spreken, meldt u dit dan via ons e-mailadres:
pastoraatgroep.agnes@rkdenhaag.nl

Actie Kerkbalans:
In de eerste weken van februari valt weer de brief voor de Actie
Kerkbalans bij u in de bus.
In 2015 hebben velen hier een bijdrage aan geleverd waarvoor heel
veel dank.
Ook in 2016 willen wij als Agnesgemeenschap graag weer van
betekenis zijn voor u allen.
De Paus heeft 2016 uitgeroepen tot het jaar van de barmhartigheid.
In Mattheus staan de zeven werken van barmhartigheid genoemd:
de hongerigen spijzen, de dorstigen te drinken geven, de naakten
kleden, de vreemdelingen herbergen, de gevangenen bezoeken, de
zieken bezoeken en de doden begraven.
Door de bewonderenswaardige inzet van alle vrijwilligers in de kerk,
pastorie en Overkant kunnen we aan veel van de zeven werken van
barmhartigheid invulling geven.
De praktijk is helaas dat we dat niet goed kunnen doen als de financiën
onvoldoende zijn.
Daarom willen we de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen.

De Beheercommissie
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Het Agnesgilde organiseert regelmatig activiteiten of wordt door koren
geboekt als concertlocatie. Het Agnesgilde verzorgt tijdens concerten
bijvoorbeeld de catering en zorgt voor de andere randvoorwaarden
om de activiteit of het concert goed te laten verlopen. Kortom, de
werkzaamheden zijn zeer divers! Het Agnesgilde zoekt nieuwe leden
om de service te kunnen blijven bieden die zij de afgelopen jaren ook
hebben geboden. Heeft u interesse om u aan te sluiten bij een groep
enthousiaste vrijwilligers ? Neem dan contact op met Jan van der
Goorbergh op telefoonnummer 070-3562921!

Op 17 januari, de dag waarop het Agnesfeest is gevierd, is tevens
herdacht dat de Pastorale Werkgroep veertig jaar bestaat.
De Pastorale Werkgroep verzorgt het bezoeken van zieken, thuis de
communie brengen en contact onderhouden met de ouderen.
Vanwege de vertrouwelijkheid gebeurt dit meestal zonder er veel
ophef over te maken.
Maar het is zò belangrijk.
Veel dank aan allen van deze werkgroep die dit werk al decennia lang
doen, zij zijn het sociale hart van de Agnes.
Als symbool werd aan de leden en oud-leden een kaars uitgereikt met,
heel typerend, daarop het logo van het jaar van de barmhartigheid.
Na de eucharistieviering is in de Overkant onder het genot van koffie
met gebak gezellig bijgepraat en zijn oude verhalen opgehaald.
Jenny Spoelder, secretaris Beheercommissie
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Datum

Collecte

Kaarsenverkoop

Bloemenbus

29 november

€ 325,61

€ 73,50

€ 15,20

6 december
13 december
20 december
24 december
25 december
27 december

€ 404,38
€ 373,68
€ 120,95
€ 833,40
€ 206,72
€ 309,23

€ 77,00
€ 74,50
€ 78,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 270,10

€ 16,40
€ 0,25
€ 10,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 20,10

1 januari
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari

€ 102,80
€ 349,61
€ 309,79
€ 442,02
€ 322,51

€ 0,00
€ 115,05
€ 69,60
€ 71,50
€ 95,95

€ 0,00
€ 15,91
€ 0,60
€ 2,25
€ 3,20

Hartelijk dank voor uw bijdrages !

De bloemversiering kost elk jaar veel geld. U kunt helpen door een
vrijwillige bijdrage in de bloemenbus op de tafel.

Op zondag 7 februari kunt u uw oude palmtakjes inleveren. Deze
worden verbrandt en de as wordt gezegend en gebruikt voor de
asoplegging op aswoensdag. Deze gezamenlijke viering begint om
19.00 uur.
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De katholieke migrantengeloofsgemeenschappen van Den Haag komen
jaarlijks aan het begin van de Veertigdagentijd in een gezamenlijke
Eucharistieviering bijeen. Op 7 februari 2016 wordt deze Internationale
Eucharistieviering voor de 16e keer georganiseerd door de H.
Willibrordgemeenschap in de H. Marthakerk aan de Hoefkade 623.
In een tijd waarin het vluchtelingenvraagstuk de publieke discussie
overheerst, willen we in deze viering stilstaan bij het roepingsvisioen
van Jesaja, waar hij ingaat op de zendingsoproep van de Heer en zegt:
“Hier ben ik, zend mij”. Welke taak hebben wij vandaag de dag als
katholieke christenen wanneer het om het vluchtelingenvraagstuk gaat?
Wat kunnen wij voor onze naasten betekenen? Voelen wij ons ook
geroepen? “Hier ben ik, zend mij!!”
Deze Internationale Eucharistieviering is een verzameling van de vele
migrantenculturen die Den Haag rijk is. Elke gemeenschap laat via
woord, muziek of symbolische handeling de eigenheid van de
geloofscultuur tot uiting komen. Alles bij elkaar maakt de enorme
culturele diversiteit deze viering tot een unieke beleving.
De viering op 7 februari wordt vanaf 10.30 uur opgeluisterd met
muziek van koren uit de diverse migrantengemeenschappen. Om 11.00
uur vangt de Eucharistieviering in de Marthakerk aan. Pater Eduard
Kimman SJ is hoofdcelebrant. Hij zal ook de preek verzorgen. We
kennen pater Kimman als directeur van MISSIO: de Pauselijke
Missiewerken Nederland. Een groot aantal priesters uit de aanwezige
gemeenschappen concelebreren hierbij.
Na afloop van de viering zal er achterin de kerk gelegenheid zijn om
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met
een broodje. U bent van harte uitgenodigd om aan deze bijzondere
Eucharistieviering deel te nemen!
Zondag 7 februari 2016 H. Marthakerk, Hoefkade 623 Den Haag
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Gedoopt:
Benjamin Storm Hansen
Joshua Alesandro van den Brule
Roseanne Papa
Lidia Cataleya Hendricks
Snelia Kalinda Jangbahadoor
Overleden:
19 jan. Cornelis (Cor) van Remmen (100)

Geroepen om instrument van God in de wereld te zijn
Op 2 februari 2016 bestaat het bisdom Rotterdam 60 jaar. Het bisdom
markeert dit jubileum met een feestelijke eucharistieviering op
zaterdag 6 februari in de kathedrale kerk van de HH. Laurentius en
Elisabeth (11.00 uur).

De Schola Cantorum van de Jacobuskerk zal op zaterdag 5 maart om
16.00 uur a.s. onder leiding van Jos Laus het spits afbijten in de nieuwe
concertserie van deze kerk. De Schola, die mede vanwege de jaarlijkse
medewerking aan de eucharistievieringen van RKK TV uitzendingen en
de wekelijkse opluistering van de Latijnse liturgie grote bekendheid en
waardering geniet, zal een concertprogramma verzorgen met Latijnse
Gregoriaanse gezangen uit de Passietijd. Deze Gregoriaanse gezangen
worden afgewisseld met aan de Passietijd gerelateerde orgelwerken,
verzorgd door de organist Carel Cames van Batenburg. Toegang is gratis,
na afloop is er een deurcollecte ter bestrijding van de kosten.
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Zoals gebruikelijk wordt er tijdens de vastentijd weer een Agapèviering
gehouden en wel op maandagavond 29 februari.
Een Agapèviering is een gezamenlijke maaltijd met daarbij aandacht
voor bezinning en gebed als voorbereiding op Pasen. Ook wordt tijdens
deze maaltijd aandacht besteed aan het Vastenactieproject. De
Agapèviering zal worden gehouden in ons parochiecentrum. U bent
welkom vanaf 18.00 uur; de maaltijd begint om 18.30 uur.
Wilt u aan de Agapèviering deelnemen, koop dan een maaltijdbon. Deze
bonnen zijn op de zondagen 14 februari en 21 februari verkrijgbaar bij
de leden van de Pastorale Werkgroep achter in de kerk na afloop van de
Eucharistieviering. De kosten zijn € 3,- per persoon. Iedereen is van harte welkom bij de Agapèviering. De leden van de Pastorale Werkgroep
nodigen U dan ook graag hiervoor uit.

Ook dit jaar kunt u weer Huispaaskaarsen bestellen bij de verkooptafel
van het Agnes Gilde en wel op zondag 14, 21 en 28 februari na de viering van 9.30 uur. Er zijn dit jaar 3 afbeeldingen in 4 maten beschikbaar.
De prijzen zijn vanaf € 20,= voor 25cm tot € 56,= voor 60cm. Op onze
website vindt u onder Huispaaskaarsen de afbeeldingen van de huispaaskaarsen.

Op maandagavond 14 maart is er een boeteviering met als thema:
De verloren zoon. De viering begint om 19.00 uur en vindt plaats in de
Fatimakapel. De viering is toegankelijk voor iedereen.
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zo 7 feb
09.30 uur

5e zondag door het jaar
Eucharistieviering Nederlands
mmv. Dameskoor

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

wo 10 feb
19.00 uur

zo 14 feb

ASWOENSDAG
Gezamenlijke Eucharistieviering
met aszegening en asoplegging.
Gemengdkoor zingt: Laus Tibi Christe
van F. Caudana; spaanse liederen

09.30 uur

1e zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering Nederlands
m.m.v. Gemengdkoor

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

09.30 uur

2e zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering Nederlands
mmv. Cantor

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

09.30 uur

3e zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering Nederlands
mmv. Herenkoor

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

zo 21 feb

zo 28 feb
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zo 6 mrt
09.30 uur

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

09.30 uur

5e zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering Nederlands
m.m.v. Gemengdkoor

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

zo 13 mrt

zo 20 mrt
9.30 uur

12.00 uur

zo

4e zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering Nederlands
mmv. Dameskoor
Voorstellen 1e H. Communicanten

3 apr
9.30 uur

12.00 uur

PALMZONDAG
Intocht van Jezus in Jeruzalem
Eucharistieviering Nederlands
met Palmwijding en Palmpaasoptocht door
de kinderen en het Lijdensverhaal
mmv. Gemengdkoor
Eucharistieviering Spaans

BELOKEN PASEN
Eucharistieviering Nederlands
mmv.
Eucharistieviering Spaans
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dinsdag

9.30 uur

Eucharistieviering in de kapel

woensdag

9.30 uur

Eucharistieviering in de kapel

donderdag
19.00 uur

vrijdag
15.00 uur
19.00 uur

zaterdag 26 mrt
21.00 uur

zondag 27 mrt
11.00 uur

WITTE DONDERDAG
Instelling Eucharistie en Priesterschap
Eucharistieviering ned/sp
met voetwassing. Aansluitend tot 20.30uur
aanbidding in de Fatimakapel
m.m.v. Gemengd koor
GOEDE VRIJDAG
Herdenking lijden en sterven van Christus
Kruisweg ned/sp
Kruisverering ned/sp
mmv. Dameskoor. Tijdens de Kruishulde
kunt U bloemen (liefst gele en witte) neer
leggen bij het kruis.
PAASZATERDAG
Wake rond de verrijzenis van Christus
Paaswake gezamenlijke viering
mmv. Herenkoor
PASEN
Hoogfeest van de verrijzenis van Christus
Plechtige Hoogmis
mmv. Gemengdkoor

2e Paasdag zijn er geen vieringen
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FATIMAKAPEL (NEWTONSTRAAT 326)
Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen is er om 9.30 uur een
Eucharistieviering. Elke zaterdagavond is er om 20.00 uur een
Eucharistieviering met de Neocatechumenen.
MISINTENTIES
Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. De
misintenties worden opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd.
Misintenties kunnen worden opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid,
bij ziekte, bij een huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere
gebeurtenissen. Voor de opgave van uw misintenties kunt u alleen terecht bij
het parochiesecretariaat, dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Voor
misintenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (stipendium).Hiervoor
geldt een richtbedrag van minimaal €5.- Een envelop met daarin uw bijdrage,
datum en gewenste misintentie(s), graag twee weken van tevoren in de
brievenbus van het parochiesecretariaat, is voldoende. U kunt de bijdrage ook
storten op bankrekening NL72 INGB 0000 659585 t.n.v. Sint Agnesparochie o.v.v.
de gewenste misintentie en datum (houdt dan wel rekening met een lange
verwerkingstijd). Geregeld komt het voor dat er nog intenties voor de viering
worden aan geboden aan de lector of lectrice, dit kan uitsluitend in dringende
gevallen en moet contant worden afgerekend bij de koster.
HUISBEZOEK PASTORALE WERKGROEP
De Pastorale Werkgroep laat u weten dat u i.v.m. ziekte of ouderdom en
eenzaamheid een beroep kunt doen voor een bezoek van een van de leden van
de pastorale werkgroep. Ook is het mogelijk om op uw verzoek de H.
Communie te ontvangen. U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van
dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.
GESPREK MET EEN PASTOR
De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal gesprek
en/of in een persoonlijk gesprek het sacrament van boete en verzoening te
ontvangen. Aarzel niet om hiertoe contact te leggen met een van de priesters,
de diaken of pastoraal werkers. U kunt hen aanspreken na de viering op zondag
of door de week om een afspraak te maken. U kunt ook bellen (070-8209866)
of een mail sturen aan parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl t.a.v. mevrouw van
der Lubbe van het parochiesecretariaat om een afspraak te maken.
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Ook dit jaar zijn we alweer begonnen met de voorbereidingen voor het
Willibrord zomerkamp. Afgelopen jaar waren we in totaal met zo'n 50
mensen een week op kamp. U begrijpt dat er dan ook heel wat vaat te
doen is, dus hebben we ook heel wat theedoeken nodig. Daarom zouden wij willen vragen of u nog "oude", schone, nog goed bruikbare
theedoeken en/of handdoeken in de kast heeft liggen, die u aan ons zou
willen schenken. U kunt ze dan inleveren bij het secretariaat of op zondag achter in de kerk.
Namens het kampteam alvast bedankt voor uw hulp.

Op het woord van de Heer gooien de leerlingen hun netten uit voor de vangst. Jezus
roept hen en zegt tegen Petrus: ‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.’
En ze laten alles in de steek om Hem te volgen. (Lc.5, 10)

Het priesterschap en diaconaat zijn geen gewone beroepen in onze tijd.
Het is een roeping, je wordt er voor geroepen. Door wie? Door God. Hij
roept.
Ken je dat gevoel, dat de Heer jou roept om alles neer te leggen en Hem
te volgen? Ben je geraakt door het evangelie van Jezus? Voel je de liefde
van God en wil jij als priester of diaken werken in zijn Kerk? Kom dan
naar de Oriëntatiedag op zondag 13 maart aanstaande. Vanaf 14.00 uur
staat de koffie klaar, het programma loopt tot 17.00 uur. Je bent van
harte welkom op Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg.
Meer weten? Neem contact op met rector Walter Broeders T: 0703873804 of 06 – 27 140 117 Of meld je aan via de e-mail:
E: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
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Dit jaar gaat in de vastentijd onze aandacht uit naar Oeganda, en wel
met name naar district Katakwi in het noordoosten van het land. Oeganda is een prachtig land, waar helaas nog vele mensen leven in erbarmelijke omstandigheden.
Het gebied Katakwi heeft een bewogen geschiedenis.
De mensen hebben in het recente verleden zwaar te lijden gehad onder
terreur en onder rooftochten van een inheemse nomadenstam. De lokale bevolking heeft zelfs jarenlang in kampen geleefd.
De mensen in Katakwi zijn afhankelijk van de landbouw voor de voedselvoorziening, maar de opbrengsten van het land zijn laag, vaak zelfs te
laag. Dat heeft een aantal oorzaken. De boeren hebben ossen en ploegen nodig om de grond te kunnen bewerken. Daar is echter een groot
gebrek aan: veel vee en landbouwmaterialen zijn in het verleden geroofd; het gebied is in een isolement geraakt door de gewelddadige conflicten en de lokale bevolking had niet de mogelijkheden en middelen
om weer een nieuwe veestapel op te bouwen. Zo werd Katakwi het
straatarme gebied, dat het nu is. Inmiddels wordt de bevolking ook geconfronteerd met een steeds extremer klimaat: de oogsten mislukken
vaak vanwege langdurige hitte en droogte of vanwege overvloedige regenval, die de landerijen in een moeras verandert. Dit betekent, dat
mensen soms maar één maaltijd per dag hebben, of zelfs dat niet eens.
De hulporganisatie Sociado, een projectpartner van Vastenaktie, helpt
de mensen in Katakwi op verschillende manieren. De mensen worden
gestimuleerd om in actie te komen voor betere leefomstandigheden. Er
worden informatiecentra ingericht en de boeren krijgen onderricht in
landbouw- en irrigatietechnieken. De mensen worden op weg geholpen
met bijvoorbeeld ossen, een ploeg, zaden en andere landbouwmaterialen. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met
de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt gestimuleerd en ondersteund. Socadido weet uit ervaring dat
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15deze aanpak werkt. Veel mensen, waarmee Socadido werkt, kunnen
inmiddels in hun onderhoud voorzien. Waar ze vroeger misschien maar
één maaltijd per dag hadden, hebben diverse families in het gebied nu
twee of drie maaltijden per dag en kunnen ze soms bijvoorbeeld zelfs
hun huizen verbeteren en investeren in kippen geiten en koeien.
De hulporganisatie Socadido kan het prachtige werk voor een betere
leven van de mensen in Katakwi in Oeganda helaas niet doen zonder
financiële hulp van buiten af.
Laten wij in deze vastentijd onszelf iets ontzeggen om iets te betekenen
voor een ander. Laten we een stukje van onze welvaart afstaan aan onze
medemensen in Oeganda. U kunt dit gedurende de vastentijd doen door
uw financiële bijdrage aan het vastenactieproject te deponeren in het
offerblok achter in de kerk. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op girorekening NL87INGB0000194879 t.n.v. Agnes Solidariteitsfonds onder
vermelding van “Vastenactie 2016”.
MOV – Agnesgemeenschap
Aad van der Klaauw
Opbrengst Adventsactie en ASF kerstcollecte:
Adventsactie
- Offerblok (totaal gedurende de adventstijd):
- Deurcollectes – 13 december:
Totaal adventsactie:

€ 240,85
€ 276,72
€ 517,57

Agnes SolidariteitsFonds.
- Nachtmis (2e collecte) – 24 december:
- Hoogmis (2e collecte) – 25 december:
Totaal ASF kerstactie:

€ 604,58
€ 172,52
€ 777,10

Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.
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Dat de zaal “De Overkant” elke zondag na de Nederlandse viering open
is om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee?
Dat er een speelhoek in de Agneszaal is gemaakt waar u tijdens de viering uw kind(eren) kunt laten spelen en zelf via de luidspieker de viering
kunt volgen.
Het dameskoor en het herenkoor is dringend opzoek naar nieuwe leden.
Als u de zang tijdens de vieringen waardeert en niet wilt dat dit verloren
gaat, denk er dan eens over om de viering vanaf “boven” bij te wonen
en uw stem te laten klinken door de kerk. U kunt u melden bij Petra
Scheele of Frans Valkenhof na de viering.
Parochianen die het liturgieblad Gaandeweg in het vervolg ook digitaal
willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen
aan: agnes@rkdenhaag.nl Op woensdagavond voor het komende weekeind vind u het blad in uw mailbox. Het liturgieblad vind u ook op onze
website sintagnes.com.
De Agnesgemeenschap is dringend op zoek naar vrijwilligers voor het
onderhoud van onze kerk. Wij zoeken mensen die de bestaande
schoonmaakploeg van de kerk willen komen versterken. Iedere dinsdagochtend van 8.30u tot 10.00 u maken zij gezamenlijk de kerk en de
sacristie schoon. Ook zoeken wij mensen die eens in de 14 dagen op
woensdag van 10.00 u tot 12.00 u het koper en zilverwerk willen poetsen. Met een ploegje kan dat heel gezellig zijn en wat ook waar is, is dat
“vele handen maken licht werk “ nog echt waar is ook. Wilt u zich aanmelden dan kan dat na afloop van de vieringen achter in de kerk bij An
v.d. Klaauw of U kunt zich aanmelden bij het secretariaat iedere dinsdag, woensdag of donderdag tussen 10.00 u en 13.00 u. Alstublieft help
ons dit mooie kerkgebouw er goed uit te laten zien!
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Wie van onze parochianen heeft er groene vingers en veel liefde voor
bloemen en planten ? Wij zijn dringend op zoek naar iemand die het
leuk vindt de verzorging van de planten en de versiering, met bloemen,
van onze kerk op zich te willen nemen. Bent U degene, die wij zoeken,
meldt U dan aan bij ons secretariaat dat iedere dinsdag, woensdag en
donderdag geopend is van 10.00u-13.00 u; tel. nr. 070-3657729, mail:
agnes@rkdenhaag.nl
U ontvangt het parochieblad Stella Maris en het AgnesNieuws eens in de
twee maanden in uw brievenbus. We zijn naarstig opzoek naar nieuwe
bezorgers. Wellicht wilt u eens in de twee maanden een stapeltje parochiebladen in uw omgeving bezorgen. Meld u aan bij het secretariaat of
email naar agnes@rkdenhaag.nl of agnesmobile@ziggo.nl.
De voorbereiding op de 1e H. Communie is al in volle gang. De viering
van de 1e H. Communie vindt plaats op zondag 29 mei om 11.00uur.
Ook de voorbereiding op het H. Vormsel is inmiddels gestart. Het
Vormsel wordt toegediend op zondag 22 mei om 11.00 uur in de H.
Marthakerk aan de Hoefkade. Alle jongeren die hiervoor in aanmerking
komen uit de gehele parochie Maria Sterre der Zee ontvangen op deze
dag het H. Vormsel. De voorbereiding vindt in elke geloofsgemeenschap
apart plaats.
De parochie is op zoek naar mensen die een kunstwerk willen maken
over Maria. Schrijf je in door voor 1 maart een mailtje te sturen naar
mariaindekunst@rkdenhaag.nl . De kunstwerken zullen tentoongesteld
worden in mei."

Op de achterzijde is er nog plaats voor een advertentie.
Voor mogelijkheden en prijzen mail aan: agnesmobile@ziggo.nl
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Heer Jezus Christus,
U heeft ons geleerd barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader,
en heeft ons gezegd dat wie U ziet, Hem ziet.
Toon ons Uw gelaat en we zullen gered worden.
Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van de slavernij van het geld;
de overspelige vrouw en Magdalena van het zoeken naar geluk enkel en alleen in de geschapen dingen;
deed Petrus wenen na zijn verloochening,
en verzekerde de berouwvolle dief dat hij naar het paradijs zou gaan.
Laat ons de woorden horen, alsof ze gericht zijn tot ieder van ons, die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:
“Als u de gave van God kende!”
U bent het zichtbare gelaat van de onzichtbare Vader,
van de God die Zijn macht vooral toont door vergeving en barmhartigheid:
laat de kerk in de wereld uw zichtbaar gelaat zijn, dat van de opgestane en
verheerlijkte Heer.
U heeft gewild dat ook uw dienaren zelf onderworpen zijn aan zwakheid
om mee te kunnen leven met de onwetenden en dwalenden:
laat iedereen die zich tot hen richt voelen dat ze gezien zijn, dat God van hen houdt en hen vergeeft.
Zend uw Geest en heilig eenieder van ons met zijn zalving,
zodat het Jubileum van Barmhartigheid een jaar van genade zal zijn van de Heer,
en uw kerk met hernieuwd enthousiasme het goede nieuws zal brengen aan de armen, de vrijheid zal
verkondigen aan gevangenen en de onderdrukten,
en blinden zal laten zien.
Wij vragen dit op voorspraak van Maria, Moeder van Barmhartigheid,
Gij die leeft en heerst met de Vader en de heilige Geest in alle eeuwigheid.
Amen.
Pauselijk gebed voor het Jaar van Barmhartigheid

