Heilige Drie-eenheid jaar B
zondag 30 mei 2021

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e Lezing: Deuteronomium 4, 32-34.39-40
Mozes sprak tot het volk en zei: “Ga de oude tijden maar na, die u zijn
voorafgegaan vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar
van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zo iets
groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een
God uit het vuur horen spreken, zoals gij en daarbij het leven behouden?
Of heeft ooit een God gepoogd uit een ander volk u te komen uitkiezen
door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke
hand en opgestoken arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer
uw God, die voor uw ogen in Egypte heeft verricht? Erken dan heden en
prent het in uw hart: de Heer is God in de hemel boven en op de aarde
beneden; er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden, die ik
u heden geef. Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op
de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”
Woord van de Heer.- Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 33
Refrein: Zalig het volk dat de Heer heeft als God, het land door Hem als
erfdeel gekozen
2e Lezing: Romeinen 8, 14-17
Broeders en zusters, allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn
kinderen van God. De Geest, die gij ontvangen hebt, is er niet een van
slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de geest van het
kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: “Abba, Vader!” De Geest zelf
bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God.

Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen
van God, te samen met Christus, daar wij delen in zijn lijden om ook te
delen in zijn verheerlijking. Woord van de Heer.- Wij danken God.
Evangelie: Matteüs 28, 16-20
De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun
aangewezen had. Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren
tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en
de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”
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 de Heilige Drie-eenheid
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. Met uw veelgeliefde Zoon en met de
heilige Geest zijt Gij één God, en onze enige Heer. Wat wij weten en
geloven van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de
heilige Geest. En wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig en
getrouw, Gij drie personen, even goddelijk voor ons en even groot, o
heilige Drievuldigheid, Gij één van hart, één God die wij aanbidden. En ook
de engelen aanbidden U, de cherubs voor uw troon, de serafijnen, zij
roepen dag aan dag als uit één mond:
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 30 mei 2021 Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (b)
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk Celebrant: pastoor Wim Bakker

MISTIJDEN H. AGNES JUNI
Woensdagmorgen 9.30 Eucharistieviering in de kerk (max. 10 bezoekers)
Zondag 30 mei 10.00 uur Nederlandse viering
Zondag 6 juni 10.00 uur Spaanse viering
Zondag 13 juni 10.00 uur Nederlandse viering
Zondag 20 juni 10.00 uur Spaanse viering
Zondag 27 juni 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

AANMELDEN VORMSEL 2022
Vanaf nu is het mogelijk om je aan te melden voor het Vormsel in 2022.
Na de zomer begint de catechese hiervoor. Het Vormsel vindt plaats in februari 2022.
Iedereen vanaf 13 jaar kan zich aanmelden. Aanmeldingsformulieren liggen achterin
de kerk en zijn ook via de website te downloaden. Graag inleveren voor eind augustus
op het secretariaat van de H. Agnes of mailen aan: agnes@rkdenhaag.nl

BELANGRIJK BERICHT VAN DE
PASTORAATGROEP
Zoals u waarschijnlijk al via andere kanalen (Nieuwsbrief, Stella Maris, media) hebt
vernomen ondergaat het Pastoraal Team (PT) een wijziging. Pastoraalwerker Jan
Eijken is per 30 april jl met pensioen gegaan. Dit houdt in dat hij door de bisschop
eervol ontslagen is en geen deel meer uitmaakt van ons Pastoraal Team.
Parochievicaris Ad van der Helm is op verzoek van de bisschop per 1 mei
Administrator van de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer geworden en zal daar per 1
september pastoor worden. Ons PT gaat van 6 naar 4 leden.
Het sluitend maken van een liturgisch rooster in het weekend wordt dus
ingewikkelder. Het streven van het PT is om in het weekend in elke locatie een
Eucharistieviering te houden. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de assistentie van
de Broeders van St. Jan, paters SVD en emeriti pastoors. Het PT wil zoveel mogelijk
voorkomen dat er Woord- en Communievieringen gehouden moeten worden, hoewel
dit niet altijd te voorkomen zal zijn. Om een sluitend liturgisch rooster te maken,
zodat er in alle locaties Eucharistievieringen zijn, is een aanpassing in de mistijden
helaas onvermijdbaar. Dit geldt voor bijna alle locaties. Een PT lid kan zo twee
vieringen per ochtend doen. De vieringen zullen maximaal één uur duren om de
voorgangers de gelegenheid te geven naar de andere locatie te gaan.
In onze Agnesgeloofsgemeenschap zullen per 12 september de aanvangstijden
wijzigen in:
9.30 uur Nederlandse viering en 11.30 uur Spaanse viering. Wij hebben ervoor
gekozen om tussen de vieringen 2 uur te houden om de uitgaande (Nederlandse) en
binnenkomende (Spaanse) kerkgangers de ruimte te geven en de kerk gereed te
maken voor de volgende viering.
Zomerrooster
Om in de zomerperiode een sluitend rooster te kunnen maken zullen er ook
aanpassingen zijn en vieringen vervallen. In onze Agnesgeloofsgemeenschap zal er

daarom van zondag 18 juli t/m zondag 5 september één viering zijn om 11.00 uur, om
en om Nederlands en Spaans net zoals nu het geval is i.v.m. de Corona maatregelen.
Tot en met 11 juli blijft de aanvangstijd 10.00 uur.
Wij beseffen dat deze aanpassingen niet voor iedereen ideaal zijn, maar een andere
oplossing is er helaas niet. Wij willen voor zowel de Nederlandse als de Spaanse
parochianen een eigen Eucharistieviering op zondag. Wij hopen dat in september de
Corona maatregelen zover zijn opgelost dat een andere aanpassing niet meer nodig is.
Samengevat
Tot en met zondag 11 juli: één viering om 10.00 uur, om en om Nederlands/Spaans.
Van 18 juli t/m 5 september: één viering om 11.00 uur, om en om
Nederlands/Spaans.
Vanaf 12 september: 9.30 uur Nederlandse viering en 11.30 uur Spaanse viering,
eventuele gezamenlijke vieringen op Feest/Hoogtijdagen zullen om 11.00 uur zijn.
In de Stella Maris van mei vindt u meer informatie over de wijzigingen. Wij hopen dat
wij in september weer de vieringen kunnen gaan houden zoals vóór de Coronatijd,
echter met aangepaste tijden.
De Pastoraatgroep

