
 

          
  

Aanpassing Coronamaatregelen in onze parochie 
 
In verband met de ongunstige ontwikkeling van de besmettingscijfers van het coronavirus 
(COVID-19) zijn de coronamaatregelen in de parochie aangepast. De maatregelen, die 
gelden voor al onze geloofsgemeenschappen, zijn gebaseerd op de besluiten van de 
Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. De belangrijkste aanpassingen zijn: 
Voor alle vieringen geldt dat de onderlinge afstand van 1,5 meter weer in acht genomen 
dient te worden. 
Wanneer men zich door de kerk beweegt is het dragen van een mondkapje verplicht. 
Geen bijeenkomsten na 17.00 uur tot 05.00 uur. 
 

Voor aanvang viering: Orgelspel 
 
Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: Verblijdt u in de Heer te allen tijd 

Verblijdt u in de Heer te allen tijd! 
Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u! 
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij, 
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u. 
 
Weest niet bezorgd, maar bidt en smeekt de Heer, 
weest niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 
want Hij brengt in uw ballingschap een keer; 
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 
 
Daarom, dankt God! De vrede die Hij geeft 
gaat alle redelijk verstand te boven. 
Hij die uw harten in zijn hoede heeft, 
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.
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Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis 

A: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord 
en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote 
schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, 
en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. 
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en 
ons geleiden tot het eeuwig leven. A: Amen 
 
Kyrie/Heer ontferm U 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Sefanja 3,14-18a 

Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees blij, Jeruzalem, met heel 
uw hart! Het vonnis dat op u drukte, werd door de Heer vernietigd. Hij heeft uw 
vijand verjaagd. De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u: nu hoeft gij geen onheil 
meer te vrezen! Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, 
en laat uw handen niet verslappen. De Heer, uw God, is bij u als een reddende 
held. Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn liefde maakt Hij u nieuw; Hij 
jubelt om u van vreugde.     Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: Jesaja 12 III, Verheugt u en juicht   t. A. Bronkhorst; m. F. Bullens 

Refrein: Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, want Israëls Heilige woont in 
   uw midden. 
 
1. Ik dank U, o Heer, Gij waart toornig op mij, 
maar nu schenkt Gij troost en vergeving. 
ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, 
ik hoef voor geen onheil te vrezen. Refrein 
 
2. De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht, 
Hij toont zich mijn helper en redder. 
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam. 
verkondigt de volken zijn machtige daden, maakt alom zijn grootheid bekend. 
Refrein 
 



3. Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed, 
laat heel de aarde het horen. 
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, 
want Israëls heilige woont in uw midden. Refrein 
 
2e Lezing: Filippenzen 4,4-7 

Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! 
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest 
onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en 
nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal 
uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.     
Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: Halleluja, halleluja 

Evangelie: Lucas 3,10-18 

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: “Wat moeten wij doen?” 
Johannes gaf hun ten antwoord: “Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met 
wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.” Er kwamen ook 
tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: “Meester, wat moeten wij 
doen?” Hij zei hun: “Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld.” Ook soldaten 
ondervroegen hem: “En wij, wat moeten wij doen?” Hij antwoordde: “Niemand 
uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij.” Omdat 
het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag 
stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: “Ik 
doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig 
de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en 
met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en 
zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in 
onblusbaar vuur.” Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde Johannes 
aan het volk de Blijde Boodschap.  Woord van de Heer. – A: Wij danken God. 
 
Acclamatie: U komt de lof toe………. 

Verkondiging 

Credo/Geloofsbelijdenis (allen gaan staan t/m voorbede) 



Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus 
Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag 
verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van 
God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de 
doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap 
van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en 
het eeuwig leven Amen. 
 
Voorbede 

Offerande/collecte (collecte vindt na afloop plaats achterin de kerk) 

Offertorium: Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum  (couplet 3) 

Prefatie 1 van de Advent 

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, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw 
genade heeft voltooid, en vlees is geworden en voor ons allen open heeft gedaan 
de deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons 
geven zal. Nu nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en vastberaden; 
ooit zullen wij er binnengaan en wonen, wanneer Hij komt in heerlijkheid 
voorgoed. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, loven en aanbidden 
wij U en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus/Heilig, heilig, heilig 

Eucharistisch gebed V  

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven 
geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In 
Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het 
verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één 
werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd 
de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw 
heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde 
Zoon, Jezus Christus. 



Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld 
bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het 
brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn 
almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn 
leerlingen gegeven met de woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de 
zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
 
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: Wij danken U, wij prijzen U, want Gij zijt onze vrede. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie 
van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de 
heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de 
gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze 
liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm 
haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid 
en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en aan allen die Gij als 
herders in uw Kerk hebt aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons 
hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met de 
apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U 
hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij 
uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 



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 (gebeden) 

Vredeswens (wij geven elkaar GEEN hand) 

Agnus Dei/Lam Gods 

Communie uitreiking 
De H. Communie wordt uitgereikt op de hand. Het is niet mogelijk om de H. Communie te 
ontvangen op de tong. U dient de hostie direct te nuttigen. Tussen priester en 
communicant bevindt zich een plexiglas scherm.  
U dient via het middenpad naar voren te lopen en via de zijpaden terug naar uw plaats te 
gaan.  

 
Communielied: O kom, o kom Immanuel 

1 O kom, o kom, Immanuël, 
Verlos uw volk, uw Israël, 
Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
3 O kom, o kom, Gij Oriënt 
en maak uw licht alom bekend 
verjaag de nacht van nood en dood 
wij groeten reeds uw morgenrood 
Weest blij, weest blij, o Israël 
Hij is nabij, Immanuël 
 

4 O kom, Gij sleutel Davids, kom 
En open ons het heiligdom; 
Dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
5 O kom, die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
Verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: Orgelspel 



ACHTERIN DE KERK STAAT HET OFFERBLOK 
BESTEMD VOOR DE COLLECTE. 

 

MISTIJDEN H. AGNES DECEMBER 
(wijzigingen voorbehouden)

zo 12 dec  3e zondag van de Advent 
  9.30 uur  Eucharistieviering Ned. 
      parochievicaris J. Rivadeneira 
11.30 uur  Eucharistieviering Spaans 
      parochievicaris J. Rivadeneira 
 

zo 19 dec  4e zondag van de Advent 
  9.30 uur  Eucharistieviering Ned. 
      pastoor D. Langerhuizen 
11.30 uur  Eucharistieviering Spaans 
      parochievicaris J. Rivadeneira 

 
vr  24 dec     KERSTAVOND 
  Door de Corona maatregelen zijn er geen vieringen op kerstavond 
 
za  25 dec   1e KERSTDAG  
  11.00 uur Plechtige Hoogmis (gezamenlijk) 
    Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo 26 dec          2e KERSTDAG/ FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE 
  11.00 uur Plechtige Hoogmis (gezamenlijk) 
    Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira-Aldás 
 
 
za    1 jan   NIEUWJAARSDAG/MARIA MOEDER VAN GOD 
  11.00 uur Eucharistieviering Nederlands/Spaans 
    Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo    2 jan    DRIEKONINGEN   
    9.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira-Aldás 
                            11.30 uur  Eucharistieviering Spaans   
  Voorganger: em. pastoor J. Zijerveld 
 
Elke woensdag en donderdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de 
Fatimakapel.  

 



COLLECTE 
De collecte opbrengsten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de parochie. 
Mocht u niet in staat zijn om de vieringen in de kerk bij te wonen maar wel aan de 
collecte willen deelnemen, maak dan 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 

HET KOOR ZOEKT U? 
Wilt u wel eens een viering van bovenaf meemaken? Het koor is op zoek naar 
mensen die op projectbasis mee willen zingen tijdens de kerstvieringen. 
Alle stemmen zijn welkom. Ervaring is geen vereiste, enthousiasme wel. 
Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar pscheele@kpnplanet.nl, of spreek 
één van de koorleden aan na afloop van de mis. 
 

ADVENTSACTIE 
Goede zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de 
periode erna is erg belangrijk. In Somalië behoort de moeder- en kindsterfte tot 
de hoogste in de wereld. Adventsactie wil de vrouwen en kinderen in Somalië 
helpen door de toegang tot de geboortezorg in dat land te verbeteren. Hierbij 
wordt onze financiële steun gevraagd. Laten we in de adventstijd die steun geven 
door een financiële bijdrage aan dit project. U kunt dit doen door uw bijdrage 
straks bij het weggaan te deponeren in het speciale geldkistje achterin de kerk. 


