
   

1e Lezing: Ezechiël 17,22-24 

Dit zegt de Heer God: “Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ceder  
een twijgje nemen en dat in de grond zetten; van de bovenste van de jonge 
takken zal Ik een twijgje plukken en Ik zelf zal het planten op een hoge en 
verheven berg, op het gebergte van Israëls hoogland zal Ik het planten. Het 
zal takken dragen, vrucht vormen en een prachtige ceder worden. 
Daaronder zullen alle vogels van allerlei gevederte nestelen: in de schaduw 
van zijn takken zullen ze nestelen. En alle bomen van het open veld zullen 
erkennen dat Ik, de Heer, een sappige boom heb doen verdorren en een 
dorre boom tot bloei gebracht heb; Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal 
het doen.”    Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 

Tussenzang/psalm: 92 

Refrein: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen  

2e Lezing: 2 Korintiërs 5,6-10 

Broeders en zusters, daarom houden wij altijd goede moed.  
Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam,  
ver zijn van de Heer. Wij leven in geloof, wij zien Hem niet.  
Maar wij houden moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen  
om onze intrek te nemen bij de Heer. Daarom is onze enige eerzucht, hetzij 
thuis, hetzij in de vreemde, Hem te behagen. Want allen moeten wij voor 
Christus’ rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat 
hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad. 
Woord van de Heer.- Wij danken God. 
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Evangelie: Marcus 4, 26-34 

In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Het gaat met het Rijk Gods  
als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, ‘s nachts en 
overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. 
Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan 
de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat slaat 
hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.” En verder: “Welke 
vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis 
zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat 
gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; 
maar eenmaal gezaaid schiet het op en het wordt groter dan alle 
tuingewassen, en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw 
kunnen nestelen.” In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn 
leer op de wijze die zij konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak 
Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen  
gaf Hij van alles uitleg.   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 
 
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 13 juni 2021 11e Zondag door het jaar (b) 
H. Nicolaaskerk, Baarn Celebrant: pastoor Joachim Skiba 
 
Zondag 20 juni 2021 12e Zondag door het jaar (b) 
Kathedrale Basiliek St. Bavo Haarlem Hoofdcelebrant: Mgr. Jan Hendriks 
 
Zondag 27 juni 2021 13e Zondag door het jaar (b) 
Sint-Janskathedraal te Den Bosch Hoofdcelebrant: Mgr. Gerard de Korte 



MISTIJDEN H. AGNES JUNI 
 
Woensdagmorgen 9.30 Eucharistieviering in de kerk (max. 10 bezoekers) 
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 nu na 5 juni maximaal 50 bezoekers 
inclusief kinderen mogen ontvangen. Samenzang is helaas nog 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) 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl


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 
 

 
 



NATIONALE BEDEVAART BRIELLE 2021:  
VIER MEE VIA DE LIVESTREAM 

 
Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. Deze wordt vanaf 
11.00 uur op internet uitgezonden als livestream. De bedevaartskerk in Brielle is 
gebouwd op de plaats waar de Martelaren van Gorcum op 9 juli 1572 werden 
vermoord om hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Door hun 
geloof, door de kracht van hun gebed en door hun onderlinge steun konden ze 
standhouden. Het heiligdom van de Martelaren van Gorcum is een plek om hen te 
blijven gedenken, te bidden op hun voorspraak en hun getuigenis te overwegen. 
Heel bijzonder wordt dat ook verbonden met het lot van de mensen die in de 
huidige tijd om hun geloof in Christus worden vervolgd. 
 
Het thema van de Nationale Bedevaart 2021, en het jaarthema voor het hele 
bedevaartseizoen, is: “Huisgenoten van God”. Het bedevaartsoord koos hiervoor 
in het verlengde van het Jaar van de Familie dat paus Franciscus voor 2021 
afkondigde. “Vanuit het Jaar van de Familie, staan we in het bedevaartsoord stil 
bij de familie van de Kerk. De gezinnen vormen de huiskerken, maar zij zijn 
verbonden met andere leden van de Kerk; de Kerk wereldwijd, maar ook door de 
eeuwen heen”, legt de Bisschoppelijke Brielse Commissie uit. “We zijn gezinsleden 
van de familie van de Kerk die samenkomen rond de Martelaren die getuigden 
van hun trouw. Mét hen zijn ook wij huisgenoten van God” (Efeziërs 2, 19-20). 
 
De Bisschoppelijke Brielse Commissie coördineert in het bedevaartseizoen een 
programma met wekelijks meerdere eucharistievieringen en rozenkransgebed op 
woensdagen. Daarnaast staan vrijwilligers klaar om bezoekers te verwelkomen 
tijdens de openstelling. Een bezoek aan het heiligdom is mogelijk met 
inachtneming van de coronamaatregelen. In 2020 bezochten minder groepen de 
bedevaartskerk, maar maakten veel mensen van de mogelijkheid gebruik om het 
heiligdom te bezoeken voor persoonlijk gebed. De eucharistievieringen in het 
heiligdom en andere activiteiten zijn vermeld op de website van het heiligdom 
van de Martelaren van Gorcum. Heel bijzonder ook staat daar de uitnodiging om 
lid te worden van de gebedskring van de Martelaren van Gorcum. 
 
Vier de Nationale Bedevaart Brielle mee via de livestream. Ga hiervoor naar 
www.martelarenvangorcum.nl 


