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4 zondag van Pasen jaar A/ Roepingenzondag
zondag 3 mei 2020

TV Mis 10.00 uur NPO2

1e Lezing: Handelingen 2,14a.36-41
Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren en verhief
zijn stem om het woord tot de menigte te richten: “Voor heel het huis
van Israël moet onomstotelijk vaststaan, dat God die Jezus die gij
gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt,” Toen zij dit
hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige
apostelen: “Wat moeten we doen, mannen, broeders?” Petrus gaf hun
ten antwoord: “Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van
Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de
heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle
mensen, waar dan ook, zovelen de Heer onze God zal roepen.” Met nog
vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande hen:
“Redt u uit dit ontaarde geslacht.” Die zijn woord aannamen lieten zich
dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 23
Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
2e Lezing: 1 Petrus 2,20b-25
Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede
daden, dat is het wat God behaagt. Het is ook uw roeping, want Christus
heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn

voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is
geen bedrog gevonden. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug.
Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn
zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft
Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden
zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen
zijt gij genezen. Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge
bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie: Johannes 10,1-10
In die tijd zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie niet door de
deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een
dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van
de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar
zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En
als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit,
terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter
zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten,
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde
Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere
keer zei Jezus tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van
de schapen. Allen die voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar
de schapen hebben niet naar hen geluisterd. lk ben de deur. Als iemand
door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en
weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te
vernietigen. lk ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in
overvloed.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Voorbede
Offerande/collecte: U kunt uw gave overmaken op
NL72 INGB 0000659585 t.n.v. Sint Agnes parochie
o.v.v. Collecte

Prefatie 2 van Pasen
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen,
maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is
voor ons geslacht. Aan Hem danken de kinderen van het licht hun
geboorte tot eeuwig leven. Aan Hem danken Gods uitverkorenen hun
toegang tot het Rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de
dood verlost, door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen;
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die U
loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Sanctus/Heilig, heilig
Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806
Onze Vader
Vredeswens
Agnus Dei/Lam Gods
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.
Zegen

MEDEDELINGEN
Misintenties
Nu er in de komende tijd geen vieringen in de kerk zijn, kunnen de reeds
aangevraagde intenties niet in de weekendviering gelezen worden. In
overleg met de aanvragers zijn die intenties opgeschoven. Nieuwe
intenties kunnen altijd via het secretariaat aangevraagd worden. In
overleg wordt er een datum bepaalt of wordt de intentie tijdens een
besloten viering door kapelaan Johnny Rivadeneira gelezen.
Kerk-zijn in crisistijd
De berichtgevingen rond het Corona-virus (COVID-19) houden ons als
individu en als samenleving de afgelopen weken behoorlijk in de greep.
De ontstane crisis zal langere tijd gaan duren. Ook de parochie Maria
Sterre der Zee heeft maatregelen getroffen om besmetting tegen te
gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de besluiten van de
Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. Zo zijn alle vieringen
zeker tot 1 juni (Pinksteren) geannuleerd en zijn alle evenementen in de
parochie afgelast of tot nader order uitgesteld. Via onze website
rkdenhaag.nl houden we u verder op de hoogte van maatregelen
binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te
raadplegen.
Kerkopenstelling in de H. Agnes
In tegenstelling tot wat er in de Stella Maris en op de website staat is de
openstellingstijd van de H. Agneskerk als volgt:
Zondagmorgen van 11.30 tot 12.30 uur.

Richtlijnen voor bezoek aan onze kerk:
De richtlijnen van het RIVM ten aanzien van het coronavirus zijn van
toepassing.
Bent u verkouden of ziek, ga dan niet naar binnen.
Er mogen maximaal 30 mensen tegelijkertijd in de kerk aanwezig zijn.
Houd 1,5 – 2 meter afstand van elkaar in het portaal, in de banken en in
de paden.

Nies of hoest in de elleboog; gebruik papieren zakdoekjes .
Laat geen voorwerpen (zakdoekjes b.v.) achter in de kerk.
Bezoekers geven elkaar niet de hand.
YouTube kanaal/Vieringen
Wij hebben sinds heden een YouTube kanaal waar u elke zaterdag vanaf
19:00 uur een korte overweging van een lid van het pastoraal team kunt
horen en zien. Het evangelie van de zondag zal worden gelezen, daarna
volgt een (bemoedigende) overweging en is er een afsluiting inclusief
intenties met het gebed van de bisschoppen tegen het corona-virus.
Bisschop Van den Hende opent corona-noveen
Onze bisschop, Mgr. Van den Hende, opent zaterdag 2 mei een coronanoveen in de H. Antonius Abt. Het woord noveen komt van het latijnse
woord novem, dat negen betekent. Een noveen houden betekent dus:
negen dagen van gebed. Nu worden we wereldwijd bedreigd door de
corona-pandemie. Zoals het zich laat aanzien, zal deze dreiging nog
langere tijd gaan duren. Vanuit de Vrienden van de Abt is het idee
ontstaan om daarom weer een gebedsnoveen te houden rond het H.
Sacrament. Het pastoraal team sluit zich hierbij van harte aan.
Ook de wekelijkse overweging die de parochie verzorgt, zal van de
bisschop komen. De filmploeg van onze parochie maakt hier, en van de
opening van het noveen, een opname die ’s avonds vanaf 19:00 uur te
zien is via www.youtube.com/rkdenhaag2015. U kunt al het nieuws van
de parochie, ook in deze bijzondere tijd, volgen via de website van de
parochie www.rkdenhaag.nl
Ter gelegenheid van deze noveen zijn er noveenkaarsen van onze
parochie Maria Sterre der Zee te koop tijdens de openstellingstijden van
de kerken. U kunt een noveenkaarsen kopen voor €5,- en deze branden
in de kerk of thuis. De noveenkaars brandt 9 dagen.
Op de website staat een brief van onze pastoor over deze bijzondere
noveen.

Collecte
De komende weken vervallen de weekend-vieringen. Dat zijn
weekenden waarin wij als geloofsgemeenschap H. Agnes niet kunnen
collecteren. De collecte opbrengsten zijn een belangrijke inkomstenbron
voor de parochie. Nu er in alle kerklocaties gedurende deze weekenden
geen vieringen zijn, betekent dit vele gemiste weekend-collectes!
Daarom doen wij een beroep op u: maak het collectegeld, dat u
normaliter in de collecteschaal deponeert, over op NL72 INGB 0000
6595 85 t.n.v. Sint Agnes parochie onder vermelding van 'Collecte'.
Zodoende houden wij onze geloofsgemeenschap financieel in leven. U
kunt ook onderstaande OR code gebruiken om met uw mobiele telefoon
te doneren. Hartelijk dank.

QR code H. Agnes

Overzicht TV missen NPO2
Zondag 3 mei 2020 10.00 - 11.00 uur
H. Petruskerk, Roelofarendsveen Celebrant: rector Walter Broeders
Zondag 10 mei 2020 10.00 - 11.00 uur
Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam Celebrant: pastoor Eric Fennis
Zondag 17 mei 2020 10.00 - 11.00 uur
H. Jozefkerk, Waubach Celebrant: pastoor Harry Notermans

