
   

1e Lezing: 2 Koningen 4,42-44 

In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salísa. In zijn tas bracht hij voor de 
man Gods als eerstelingen twintig gerstebroden en wat vers koren mee. 
Elisa zei: “Geef dit te eten aan de mannen.” Zijn dienaar antwoordde: “Hoe 
kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?” Maar hij herhaalde: “Geef het 
de mannen te eten. Want zo spreekt de Heer: zij zullen eten en 
overhouden.” Nu zette hij het de mannen voor. Zij aten en hielden nog 
over zoals de Heer gezegd had.   Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 

Tussenzang/psalm: 145 

Refrein: De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd 
   spijs 
 

2e Lezing: Efeziërs 4,1-6 

Broeders en zusters, Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: 
leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen 
hebt, in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar 
verdragend. Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band 
van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een 
en dezelfde hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, 
één doop. Eén God, en Vader van allen, die is boven allen, en met allen, en 
in allen.  Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 

Evangelie: Johannes 6,1-15 

In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij 
Tiberias. Een grote menigte volgde Hem omdat zij de tekenen zagen die Hij 
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aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn 
leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. Toen 
Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem 
toekwam vroeg Hij aan Filippus: “Hoe moeten wij brood kopen om deze 
mensen te laten eten?” - Dit zeide Hij om hen op de proef te stellen, want 
zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. - Filippus antwoordde Hem: “Wil ieder 
ook maar een klein stukje krijgen dan is voor tweehonderd denariën brood 
nog te weinig.” Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, 
merkte op: “Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee v issen, 
maar wat betekent dat voor zo’n aantal?” Jezus echter zei: “Laat de 
mensen gaan zitten.” Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; 
het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus de 
broden en na het dankgebed gesproken te hebben liet Hij ze uitdelen 
onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar 
wilde. Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen: “Haalt nu de 
overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan.” Zij haalden ze 
op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke 
door de mensen na het eten overgelaten waren. Toen de mensen het 
teken zagen dat Hij had gedaan zeiden ze: “Dit is stellig de profeet die in de 
wereld moet komen.” Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester 
wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok Hij 
zich weer in het gebergte terug, geheel alleen. 
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 en Eucharistisch Gebed 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 25 juli 2021 17e Zondag door het jaar (b) 
H. Antoniuskathedraal, Breda Celebrant: pastoor Norbert Schnell 
 
Zondag 1 augustus 2021 18e Zondag door het jaar (b) 
St. Martinuskerk te Sneek Celebrant: pastoor Peter van der Weide 
 

 
MISTIJDEN H. AGNES JULI/AUGUSTUS 

 
Woensdagmorgen 9.30 Eucharistieviering in de kerk 
Zondag 25 juli 11.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
Zondag 1 augustus 11.00 uur Eucharistieviering Spaans 
Zondag 8 augustus 11.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
Zondag 15 augustus 11.00 uur Eucharistieviering Spaans 
Zondag 22 augustus 11.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
Zondag 29 augustus 11.00 uur Eucharistieviering Spaans 
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, voor de weekendvieringen, vooraf is verplicht via de website 
MEEVIEREN of telefonisch via het secretariaat. Voor de doordeweekse 
vieringen geldt een aanmelding bij de ingang met gezondheidsverklaring.  
 
 

 
 
 



 
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 
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.  
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 
 
Van 18 juli t/m 5 september: één viering om 11.00 uur, om en om 
Nederlands/Spaans. 
 
Vanaf zondag 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. 
 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl


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 
 

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 
 

Versoepeling Coronamaatregelen in onze 
parochie (update 26 juni) 

Nu de besmettingscijfers van het coronavirus (COVID-19) dalen en de 
vaccinatiegraad toeneemt zijn we als parochie verheugd dat we in 
navolging van de overheid versoepelingen van onze coronamaatregelen 
kunnen aankondigen. De maatregelen die gelden voor al onze 
geloofsgemeenschappen zijn gebaseerd op de besluiten van de 
Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. De belangrijks 
versoepelingen zijn: 

 In de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen kunnen 
wij het maximale aantal bezoekers ontvangen dat op 1,5 meter 
onderlinge afstand geplaatst kan worden (inclusief kinderen). 
Voor WEEKENDVIERINGEN dient u zich (telefonisch bij uw 
geloofsgemeenschap of digitaal via 



(https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/) aan te 
melden. 

 Voor DOORDEWEEKSE VIERINGEN is aanmelding vooraf niet 
nodig. U kunt zich bij de ingang van de kerk aanmelden. Hier 
worden ook de gezondheidsvragen gesteld. Uw gegevens worden 
ter plekke vastgelegd. 

 De overige veiligheidsmaatregelen gelden onverkort met 
uitzondering van het dragen van een mondkapje: 

o In al onze kerken/gebouwen houden we 1,5 meter afstand 
van elkaar. 

o Iedereen reinigt bij binnenkomst en voor het ontvangen van 
de H. Communie handen met handgel. In de kerk hoeft geen 
mondkapje meer gedragen te worden. 

o Samenzang is niet mogelijk 
o Koffiedrinken na de weekendviering is niet mogelijk 

 Per 5 juni 2021 kunnen kinderkoren (kinderen t/m 12 jaar) weer 
repeteren en kunnen zij de vieringen muzikaal opluisteren. 
Kinderwoorddiensten en sacramentenvoorbereiding (Eerste Heilige 
Communie en Heilig Vormsel) via fysieke bijeenkomsten zijn 
eveneens weer mogelijk. 

 Per 26 juni 2021 kunnen koren met inachtneming van de 
veiligheidsmaatregelen met maximaal 12 zangers in de kerk 
repeteren en vieringen muzikaal opluisteren. 

 Parochiebestuur, Pastoraal Team, Pastoraatsgroepen en 
Beheercommissies kunnen weer fysiek vergaderen. Uiteraard met 
inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen. 

 Koffiedrinken na doordeweekse vieringen is met inachtneming van 
de veiligheidsmaatregelen in een aparte ruimte toegestaan. 

 Fysieke bijeenkomsten in het kader van catechese en 
sacramentenvoorbereiding kunnen met inachtneming van de 
veiligheidsmaatregelen weer plaats vinden. 

https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/

