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13 zondag door het jaar B
zondag 27 juni 2021

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e Lezing: Wijsheid 1,13-15; 2,23-24
Niet God heeft de dood gemaakt en Hij schept geen behagen in de
ondergang van de levenden. Hij toch heeft alles geschapen om te leven:
gezond zijn de schepselen der aarde, geen dodelijk vergif wordt in hen
gevonden en de onderwereld heeft geen macht op aarde, want de
gerechtigheid is onsterfelijk! God heeft immers de mens geschapen voor
de onsterfelijkheid, Hij heeft hem gemaakt tot een afspiegeling van zijn
eigen Wezen. Maar door de afgunst van de duivel kwam de dood in de
wereld. Woord van de Heer.- Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 30
Refrein: U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd.
2e Lezing: 2 Korintiërs 8,7.9.13-15
Broeders en zusters, gij munt reeds in zoveel opzichten uit:
in geloof, welsprekendheid, wetenschap, in ijver op alle gebied,
in uw liefde voor ons; laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen! Want
de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus hoef ik u niet in herinnering te
brengen: hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat
gij rijk zoudt worden door zijn armoede. Het is niet de bedoeling dat gij
door anderen te ondersteunen uzelf in verlegenheid brengt. Er moet een
zeker evenwicht tot stand komen. Zo ontstaat het evenwicht waarvan de
Schrift spreekt: “Hij die veel had verzameld, had niet teveel, en hij die
weinig had verzameld kwam toch niet tekort.”
Woord van de Heer.- Wij danken God.

Evangelie: Marcus 5,21-43
In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was stroomde veel
volk bij Hem samen. Terwijl Hij zich aan de oever van het meer bevond
kwam er een zekere Jaïrus, de overste van de synagoge.
Toen hij Hem zag, viel hij Hem te voet en smeekte Hem met aandrang:
“Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven, kom toch haar de handen
opleggen, opdat ze mag genezen en leven.” Jezus ging met hem mee. Een
dichte menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op. Er was een
vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed. Zij had veel te verduren
gehad van een hele reeks dokters en haar gehele vermogen uitgegeven,
maar zonder er baat bij te vinden; integendeel, het was nog erger met haar
geworden. Omdat zij over Jezus gehoord had, drong zij zich in de menigte
naar voren en raakte zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: “Als ik slechts
zijn kleren kan aanraken, zal ik genezen zijn.” Terstond hield de bloeding op
en werd ze aan haar lichaam gewaar, dat ze van haar kwaal genezen was.
Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van Hem
was uitgegaan; Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg:
“Wie heeft mijn kleren aangeraakt?” Zijn leerlingen zeiden tot Hem: “Gij
ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en Gij vraagt: “ Wie heeft Mij
aangeraakt?” Maar Hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan
had. Wetend wat er met haar gebeurd was, kwam de vrouw zich angstig en
bevend voor Hem neerwerpen en bekende Hem de hele waarheid. Toen
sprak Hij tot haar: “Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en
wees van uw kwaal verlost.” Hij was nog niet uitgesproken of men kwam
uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap: “Uw
dochter is gestorven. Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig
vallen?” Jezus ving op wat er bericht werd en zei tot de overste van de
synagoge: “Wees niet bang, maar blijf geloven.” Hij liet niemand met zich
meegaan behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Toen
zij aan het huis van de overste kwamen zag Hij het rouwmisbaar van
mensen die luid weenden en weeklaagden. Hij ging naar binnen en zei tot
hen: “Waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet gestorven maar
slaapt.” Doch ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten
en ging met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind het
vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tot
haar: “Talïta koemi”; wat vertaald betekent: Meisje, sta op. Onmiddellijk

stond het meisje op en liep rond want het was twaalf jaar. En ze stonden
stom van verbazing. Hij legde hun nadrukkelijk op dat niemand het te
weten mocht komen, en voegde eraan toe dat men haar te eten moest
geven. 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 zondagen door het jaar
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. Die met ons onbestendig lot begaan, is
mens geworden, geboren uit de Maagd; die, aan het kruis gestorven, ons
gered heeft van de dood die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed,
ons doet voortleven tot in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, machten
en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U
en zingen U toe met de woorden:
Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch gebed VI
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij
vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die
geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U,
dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe.

Heilig 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.
A.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en
die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven
hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en
blijven zal - uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij
Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat
ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen.

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen
wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen
wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.
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 27 juni 2021 13e Zondag door het jaar (b)
Sint-Janskathedraal te Den Bosch Hoofdcelebrant: Mgr. Gerard de Korte

MISTIJDEN H. AGNES JUNI/JULI
Woensdagmorgen 9.30 Eucharistieviering in de kerk (max. 10 bezoekers)
Zondag 27 juni 10.00 uur Nederlandse viering
Zondag 4 juli 10.00 uur Eucharistieviering Spaans
Zondag 11 juli 10.00 Woord- en Communieviering Nederlands
Zondag 18 juli 11.00 uur Eucharistieviering Spaans
Zondag 25 juli 11.00 uur Eucharistieviering Nederlands
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze
bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Samenzang is
helaas nog niet toegestaan; cantores zullen de vieringen muzikaal
ondersteunen. Mondkapjes zijn niet meer verplicht gedurende de 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
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

BEDEVAART NAAR BANNEAUX
In verband met de onzekerheid rond de versoepeling van coronamaatregelen in
Nederland en in België kan de geplande bedevaart naar Banneux van 3 t/m 7
september helaas niet doorgaan. Het Banneux Comité richt zich nu op hervatting
van de bedevaarten in het voorjaar van 2022. Eveneens gaan de 1 en 2 daagse
bedevaarten niet door.
Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten
op een van onze bedevaarten.
Banneux Comité Bisdom Rotterdam

HERINNERINGEN AAN DIE OUDE KERK
De afgelopen jaren zijn behoorlijk wat kerkgebouwen aan de eredienst
onttrokken. Sommige hebben een nieuwe bestemming gekregen, andere zijn
gesloopt. Heeft u herinneringen aan zo’n gebouw en/of aan de
geloofsgemeenschap? Maandblad/website Kerk in Den Haag komt dan graag met
u in contact voor een gesprek. We willen herinneringen (desgewenst anoniem) in
het septembernummer plaatsen. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk 15 juli
via redactie@kerkindenhaag.nl of 06 123 130 53. Alvast bedankt.
Redactie Kerk in Den Haag

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij
religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het
kerkgebouw
De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een
update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op
zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu
er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de
bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te
passen.
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze
bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor

huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden
vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden
uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een
kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).
Processies en bedevaarten
De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten
buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen
die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale
overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering
willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun
plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor
reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met
groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje.
Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.
Zingen
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier
mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht
worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van
de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan
en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.
Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.
Dankbaar
De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om
samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen
in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de
vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en
vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de
situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar
omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus
verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te
komen.
Bron website Bisdom Rtterdam

