
       1e  

1e Lezing: Spreuken 31,10-13.19-20.30-31 

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat uit boven 
die van kostbare koralen. Het hart van haar man vertrouwt op haar 
en zijn winst zal hem niet ontgaan. Zij brengt hem goed, geen 
kwaad, alle dagen van haar leven. Zij kiest zorgvuldig wol en linnen 
en haar handen bewerken het met genoegen. Zij strekt haar handen 
uit naar het spinrokken en zij houdt de weefspoel in haar vingers. Zij 
opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar 
de misdeelde. Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, 
maar een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden. 
Roemt haar om de vrucht van haar handen en prijst haar bij de 
poorten om haar werken.    Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 128 

Refrein: Gelukkig die God vrezend zijt en de weg des Heren gaat 
 
2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 5,1-6 
 
Broeders en zusters, het heeft geen zin, u te schrijven over tijd en 
uur. Gij weet zelf heel goed, dat de dag des Heren komt als een dief 
in de nacht. Terwijl zij zeggen: “Er heerst vrede en veiligheid”, juist 
dan overvalt hen plotseling het verderf zoals weeën een zwangere 
vrouw, en zij zullen niet ontsnappen. Maar gij, broeders en zusters, 
gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou 
verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. 
Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet 
slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Evangelie: Matteüs 25,14-30  

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: “Een man 
riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun 
zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de 
ander twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaamheid. 
Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, ging er 
terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook 
degene die er twee gekregen had, er twee bij. Maar die er een had 
gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer 
verbergen. Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug 
en hield afrekening met hen. Die de vijf talenten gekregen had, trad 
naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: “Heer, 
vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik 
erbij verdiend”. Zijn meester sprak tot hem: “Uitstekend, goede en 
trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u 
aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer”. Nu trad die van 
de twee talenten naar voren en zei: “Heer, twee talenten hebt gij 
me toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend”. Zijn 
meester sprak tot hem: “Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over 
weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de 
vreugde van uw heer”. Ten slotte trad ook die van een talent naar 
voren en zei: “Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die 
oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt 
uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan 
verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug”. Maar zijn meester gaf 
hem ten antwoord: “Slechte en luie knecht, je wist toch dat ik oogst 
waar ik niet gezaaid heb, en binnenhaal waar ik niet heb 
uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten 
uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente 
teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geeft het 
aan wie de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal 
gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet 
heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt 
die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en 
tandengeknars. 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  4 van de zondagen 

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. Door mens te worden heeft Hij de oude 
mensheid een nieuwe jeugd geschonken, en door het lijden te aanvaarden 
heeft Hij onze zonden uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij 
vrij gemaakt door uit de doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te 
gaan heeft Hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. Daarom, 
met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden 
zijn 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 ook, toen zij 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 Franciscus, aan onze 
bisschop Johannes, 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 de 
Heer, met de apostelen, martelaren en 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, uw Zoon, 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 

KOMENDE VIERINGEN 
 
Doordeweekse viering: 
Woensdag 9.30 uur in de kerk,  aanmelden is verplicht (max 10) 
Zondag 22 november 10.00 uur is er een Nederlandse viering. 
Voor alle vieringen geldt: aanmelden verplicht, max 30 kerkgangers 



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 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 
 



WERELDDAG VAN DE ARMEN 
Deze maand gedenken we de Werelddag van de Armen. Op deze 
door paus Franciscus ingestelde dag vraagt hij iedereen om op deze 
dag stil te staan bij de armoede als algemeen vraagstuk, maar zeker 
ook bij de individuele armen in onze eigen omgeving. Namens onze 
geloofsgemeenschap biedt de Parochiële Caritas Instelling hulp aan 
mensen en gezinnen, die in zeer moeilijke financiële 
omstandigheden verkeren. Men kan deze hulp echter alleen bieden 
met uw financiële ondersteuning. Daarom zal er over twee weken 
voor dit doel een geldinzameling zijn. Met uw bijdrage maakt u 
mogelijk, dat mensen in problemen de noodzakelijke hulp 
verkrijgen. Neem daarom volgende week extra geld mee voor die 
geldinzameling. 

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 

 


