
       1e  

1e Lezing: Wijsheid 6,12-16 

Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid, gemakkelijk wordt zij 
aanschouwd door wie haar liefhebben, gevonden door wie haar 
zoeken; nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend 
gemaakt. Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven, 
want hij zal haar vinden, zittend aan zijn deur. Peinzen over haar 
getuigt van volmaakt inzicht, en wie om haar wakker ligt, zal weldra 
vrij van zorg zijn. Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig 
zijn, genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen en bij elk 
overleg treedt zij hen tegemoet. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 63 

Refrein: Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart 
 
2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 4,13-18 
 
Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het 
lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de 
andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat 
Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in 
Jezus zijn ontslapen, levend met Hem meevoeren. En dit kunnen wij 
u meedelen volgens een woord van de Heer: wij die in leven blijven 
tot de komst van de Heer, wij zullen de doden in geen geval 
voorgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van 
de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf 
van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus zijn 
verrijzen; daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in 
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een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer 
tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.  
Troost elkaar dus met deze woorden. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Evangelie: Matteüs 25,1-13 

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: “Het is met 
het Rijk der hemelen als met tien meisjes die met hun lampen 
uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de 
andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen 
mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun 
lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet 
wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de 
nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Trekt hem 
tegemoet!” Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun 
lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: “Geeft 
ons wat olie, want onze lampen gaan uit”. Maar de verstandigen 
antwoordden: “Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en 
jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf”. 
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de 
bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om 
bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de 
andere meisjes en zeiden: “Heer, heer, doe open!” Maar hij 
antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet”. Weest dus 
waakzaam, want gij kent dag noch uur.” 
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  2C 

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, 
heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon 
van uw welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles 
geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en 
Verlosser. Hij is vlees geworden door de heilige Geest en uit een 
Maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te 
verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan 
de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor 
onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen 
en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en 
zeggen: 

Heilig, heilig, heilig 
 
Eucharistisch Gebed 2C 
 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 
voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam 
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met deze woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
 
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. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 
te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en 
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot 
één enige kudde. 
 
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. 
onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens 
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
 
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. A: 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 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) 
 
Zondag 22 november 10.00 uur is er een Nederlandse viering. 
Voor alle vieringen geldt: aanmelden verplicht, max 30 kerkgangers  
 
 

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 over twee weken 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 

 
 


