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6 zondag van Pasen jaar B
zondag 9 mei 2021

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e Lezing: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48
Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met
een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: “Sta op, ik ben ook
maar een mens.” Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk
ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.” Terwijl
Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer
op allen die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis
die met Petrus meegekomen waren stonden verbaasd dat ook over de
heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden
hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus: “Kan iemand nog
het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden die
juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?” En hij beval hen te dopen
in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen
te blijven. Woord van de Heer.- Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 98
Refrein: Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid
2e Lezing: 1 Johannes 4,7-10
Vrienden, laten wij elkander liefhebben want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. De mens zonder
liefde kent God niet want God is liefde. En de liefde die God is heeft zich
onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden
heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij
hebben God liefgehad maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon
gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

Woord van de Heer.- Wij danken God.
Evangelie: Johannes 15,9-17
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden
onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn
Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde
in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan
iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt
mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden
genoemd want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb
gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak
gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen
zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is
mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.” 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 II 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:
Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch gebed 2B
Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons
geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij
brood in zijn handen, dankte U, en brak het om te verdelen onder zijn
leerlingen en sprak: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn
lichaam dat voor u gegeven wordt.
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, en
reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: 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.
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven
en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven:
dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood.
Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor
uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.
Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw
eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe
groeien door de kracht van uw heilige Geest.

Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze
gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus N., onze bisschop N. en
allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan
en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die
gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de
luister van uw Aanschijn.
Neem ook ons allen op in uw liefde; dan zullen wij met de maagd Maria, de
moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn
apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen
in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in
dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw
heerlijkheid.
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
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

Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2
Zondag 9 mei 2021 6e Zondag van Pasen (b)
Sint Lambertusbasiliek, Hengelo Celebrant: pastoor Jurgen Jansen
Hemelvaartsdag Donderdag 13 mei 2021 11.00 - 12.00 uur
Sint-Salvatorskathedraal in Brugge
Hoofdcelebrant: Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge

Zondag 16 mei 2021 7e Zondag van Pasen (b)
H. Gerardus Majella Kerk, Emmen Hoofdcelebrant: Mgr. Ron van den Hout
1e Pinksterdag Zondag 23 mei 2021 11.00 - 12.00 uur
Eurovisieviering
Zondag 30 mei 2021 Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (b)
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk Celebrant: pastoor Wim Bakker

MISTIJDEN H. AGNES MEI
Woensdagmorgen 9.30 Eucharistieviering in de kerk
Zondag 9 mei 10.00 uur Spaanse viering
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Gezamenlijk
Zondag 16 mei 10.00 Nederlandse viering
Zondag 23 mei Pinksteren 11.00 uur Gezamenlijke viering
Zondag 30 mei 10.00 uur Nederlandse viering
Voor alle vieringen geldt dat we maximaal 34 bezoekers inclusief kinderen
mogen ontvangen. Samenzang is helaas niet toegestaan; cantores zullen de
vieringen muzikaal ondersteunen. Mondkapjes zijn dringend gewenst
gedurende de hele viering.
AANMELDEN:
Aanmelding vooraf is verplicht via de website MEEVIEREN of telefonisch via
het secretariaat.

COLLECTE
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 2021

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Deze week is er een Digitale Nieuwsbrief uitgekomen. Voor wie deze nog niet
heeft gelezen is deze hieronder afgedrukt. Hij is ook op de website te vinden.

BEPERKTE VERRUIMING VAN HET AANTAL
AANWEZIGEN BIJ KERKDIENSTEN
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om voor grote
kerkgebouwen een verruiming van het aantal bezoekers toe te staan tot
maximaal 10 procent van het aantal reguliere zitplaatsen.
Voor vijf van de zeven kerken in onze parochie Maria Sterre der Zee
betekent dit dat meer mensen bij de vieringen aanwezig kunnen zijn. Voor
de H. Agneskerk betekent dit nu maximaal 34 bezoekers.

De reservering via Meevieren.nl is hiervoor aangepast.
Verdere versoepelingen zijn op dit moment niet mogelijk. Dit betekent dat:






reserveren vooraf noodzakelijk blijft via Meevieren.nl of
telefonisch via de secretariaten van de geloofsgemeenschappen;
de regel van 1,5 meter afstand en het reinigen van de handen
met gel bij binnenkomst en voor het ter communie gaan blijft
bestaan;
het dragen van een mondkapje tijdens de vieringen dringend
gewenst blijft, ook als u gevaccineerd bent!
samenzang niet mogelijk is en maximaal 4 cantores de viering
muzikaal kunnen opluisteren;
koffiedrinken na de viering helaas nog niet mogelijk is.

Parochiebestuur en Pastoraal Team nodigen u van harte uit om een van de
vieringen te bezoeken.
Reserveren kan via https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/

