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1e Lezing: Openbaring 7, 2-4.9-14 

Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang der zon 
met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de 
vier engelen aan wie macht gegeven was schade toe te brengen aan 
de aarde en de zee: “Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan 
de zee, noch aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze 
God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.” En ik 
vernam het aantal getekenden: honderdvierenveertigduizend waren 
er uit alle stammen van de kinderen van Israël. Daarna zag ik een 
grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen 
en volken en talen. Zij stonden voor de troon van het Lam, gekleed 
in witte gewaden en met palmtakken in de hand. En zij riepen alle 
luid: “Aan onze God, die op de troon is gezeten en aan het Lam, 
behoort de overwinning!” En al de engelen stonden rondom de 
troon, de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun 
aangezicht voor de troon en zij aanbaden God, zeggend: “Amen! Lof 
en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan 
onze God in de eeuwen der eeuwen, Amen!” Toen richtte zich een 
van de oudsten tot mij en zei: “Wie zijn dat in die witte gewaden en 
waar komen zij vandaan?” Ik antwoordde hem: “Heer, dat weet gij.” 
Toen zij hij: “Dat zijn diegenen die komen uit de grote verdrukking, 
die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 24 

Refrein: Zo doet het geslacht dat zich richt tot U, dat staat voor uw 
               aanschijn, God van Jacob. 
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2e Lezing: 1 Johannes 3, 1-3 
 
Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij 
worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld 
begrijpt ons niet en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft 
erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij 
zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het 
geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem 
zullen zien zoals Hij is. Wie zulk een heil van God verwacht, maakt 
zich rein zoals Christus rein is. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Evangelie: Matteüs 5,1-2a 

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had 
neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en 
onderrichtte hen aldus: “Zalig de armen van geest, want aan hen 
behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen 
getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land 
bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want 
zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij 
zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de 
gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij 
wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad 
beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon 
in de hemel.”    Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Verkondiging 

Voorbede 

Offerande/collecte:  U kunt uw gave overmaken op  
                                     NL72 INGB 0000659585   
                                     t.n.v. Sint Agnes parochie o.v.v. Collecte 
 



Prefatie  van Allerheiligen 

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. Want vandaag vieren wij het feest van uw eigen 
Stad. Zij is onze moeder, het hemelse Jeruzalem. Daar klinkt al uit 
een kring van onze broeders in eeuwigheid uw lof. Daarheen zijn wij 
als pelgrims onderweg. Geleid door het geloof spoeden wij ons 
voort, vol vreugde om de verheerlijking van deze kinderen der Kerk, 
in wie Gij ons, zwakke mensen, een steun en voorbeeld schenkt. 
Daarom, met de ontelbare menigte van engelen en heiligen, roemen 
wij uw grote daden en zingen U toe vol vreugde: 
 
Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch Gebed V 
 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 
tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, 
uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 
allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 
dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
  
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn 
Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 



Zo nam Hij, toen ze gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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 tot vergeving van de 
zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
  
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, 
de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de 
gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, 
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng 
ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor 
uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en 
eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N, 
aan onze bisschop N, en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 
aangesteld.  
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons 
zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria de 
moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de 
apostelen, martelaren, de heilige Agnes en de heilige Teresia, met 
de heilige Laurentius en met al uw heiligen; samen ook met allen ter 
wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 
dank door Jezus Christus, onze Heer. 
  



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  
 
Vredeswens 

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 

Aanpassing kerkelijke bijeenkomsten 
                                                                                                    
Met enige teleurstelling moeten wij meedelen dat we in parochie 
Maria Sterre der Zee met onmiddellijke ingang nog slechts dertig 
bezoekers (exclusief bedienaren) in de vieringen mogen ontvangen. 
De Nederlandse bisschoppen hebben dit besloten naar aanleiding 
van de oproep van minister Grapperhaus eerder deze week. Door de 
inzet van veel vrijwilligers hebben we als parochie naar onze mening 
de afgelopen maanden een veilige omgeving kunnen creëren en 
hebben we geen besmetting gehad. Als parochie willen we echter 
loyaal zijn aan de afspraken die het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken met de overheid heeft gemaakt en solidair zijn met 
de andere kerken in het belang van de volksgezondheid. 

Samengevat geldt met onmiddellijke ingang: 

 per viering 30 bezoekers (exclusief bedienaren) 
 geen samenzang; 
 geen koor, maar maximaal 2 cantores;  



 u wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen dat 
bij voorkeur alleen bij het ontvangen van de H. Communie 
wordt afgedaan. Graag zelf eigen mondkapje meenemen. 

Vanaf heden is het weer verplicht om U aan te melden voor onze 
weekend- en doordeweekse vieringen. Dit kan telefonisch bij het 
lokale secretariaat van de H. Agnes op woensdag en donderdag van 
10:00-13:00 uur maar ook digitaal via de button op de website van 
de parochie: rkdenhaag.nl Op onze website ziet u rechtsboven  ‘hier 
aanmelden voor viering’. Hier vult u in welke viering u wilt 
bezoeken, uw gegevens en verklaart u geen corona-klachten te 
hebben, waarna u een bevestiging in uw mailbox krijgt. Als u geen 
internet of e-mailadres heeft, kunt het lokale secretariaat bellen om 
u aan te melden. De vieringen zijn drie dagen voor aanvang 
zichtbaar. U kunt zich op een dag voor één viering inschrijven, zodat 
iedereen een kans heeft. Voor vragen kunt u tijdens de 
openingstijden contact opnemen met het lokale secretariaat  Als u 
zich niet heeft aangemeld, krijgt u helaas geen toegang tot de 
liturgieviering. Probeer 15 minuten voor aanvang van de viering 
aanwezig te zijn voor het reinigen van de handen en de placering. 
We realiseren ons dat deze aanpassing weer een inspanning van 
onze vrijwilligers en parochianen vraagt. Wij zouden het ook liever 
anders zien. Maar de afgelopen maanden hebben geleerd dat 
samenkomen in de kerk waardevol is, zeker in deze moeilijke tijd 
waarin intermenselijke contacten noodgedwongen op een laag pitje 
staan.  Gods Zegen! 

Het crisisteam en de  Beheercommissie en Pastoraatgroep van de H. 
Agnes. 

Telefoonnummer van het lokale parochiesecretariaat van de             
H. Agnes: 070 – 365 77 29 

Alle reeds geplande activiteiten komen te vervallen. Dit 
geldt ook voor de geplande Bezinningsochtenden en 

Geloven Nu. 



 

Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2 

Zondag 1 november 2020 Eurovisieviering 11.00 - 12.00 uur 
Allerheiligen (a) 
St. Martinuskerk, Sneek Celebrant: pastoor Peter van der Weide 
 
Zondag 8 november 2020  32e Zondag door het jaar (a) 
H. Petruskerk, Roelofarendsveen Celebrant: pastoor Jack Glas 
 
Zondag 15 november 2020 33e Zondag door het jaar (a) 
H. Antoniuskathedraal, Breda Celebrant: pastoor Norbert Schnell 
 
Zondag 22 november 2020 Christus Koning (a) 
St. Jozefkerk, Helmond  Celebrant: pastoor Erik Seidel 
 
Zondag 29 november 2020 1e Zondag van de Advent (b) 
Lambertusbasiliek, Hengelo Celebrant: pastoor Jürgen Jansen 
 

 
 

KOMENDE VIERINGEN 
 

Doordeweekse viering: 
Woensdag 9.30 uur in de kerk,  aanmelden is verplicht (max 10) 
 
Maandag 2 november (Allerzielen) zijn er 2 vieringen: 
11.00 uur Nederlands en 19.30 uur Spaans/Nederlands 
Zondag 8 november 10.00 uur is er een Nederlandse viering. 
Voor alle vieringen geldt: aanmelden verplicht, max 30 kerkgangers  
 
 

 



 
ALLERZIELEN 

 
Ondanks alle perikelen en maatregelen rond het Coronavirus wordt 
Allerzielen gevierd. Een dag per jaar worden alle overledenen 
herdacht. Dit jaar zal de viering er anders uit zien. Omdat er maar 30 
bezoekers per viering in de kerk mogen zijn hebben wij besloten om 
op 2 november twee vieringen te houden. De eerste viering is ’s 
morgens om 11.00 uur en zal in het Nederlands zijn en bedoeld voor 
de oudere parochianen. De tweede viering is ’s avonds om 19.30 en 
zal in het Nederlands en Spaans zijn. Voor beide vieringen dient u 
zich aan te melden. Dit kan echter pas 3 dagen voor de viering via 
het formulier op de website.  
De kaarsprocessie zal niet plaatsvinden. De intenties zullen in de 
viering worden op gelezen en na elke intentie zal er een kaars 
worden opgestoken door een acoliet. Na afloop is er geen koffie 
 
Wij hopen op deze wijze alle overledenen te herdenken en hopen 
dat het volgend jaar weer op de gebruikelijke kan plaatsvinden. 
 
Gezien de recent ingevoerde beperkingen voor onze kerken is, in 
overleg met Astrid Oranje, directeur van de RK Begraafplaatsen, 
besloten de geplande Eucharistievieringen op 2 november om 16.00 
uur in de vier kerken van onze parochie te annuleren. De zegening 
van de graven op St. Petrus Banden en St. Barbara op 1 november 
om 17.00 uur gaat wèl door. De overige liturgische vieringen voor 
Allerzielen die onze parochie heeft gepland in de diverse 
geloofsgemeenschappen, gaan gewoon door. Ook hier zijn nu de 
recent ingevoerde beperkingen van toepassing. 
 
De Pastoraatgroep en Pastorale Werkgroep 
 

 
 



 
COLLECTE 

 
De komende weken zijn de weekend-vieringen beperkt te bezoeken. 
Dat zijn weekenden waarin wij als geloofsgemeenschap H. Agnes 
minder collectegeld ontvangen. De collecte opbrengsten zijn een 
belangrijke inkomstenbron voor de parochie. 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 

 
 


