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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk  
 Leeuwarden - 30 oktober 2021  
 31e zondag door het jaar 
 

Openingslied: GvL 119 II 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 
Heer ontferm U: GvL 221 
 
Lofzang: GvL 231 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Deut. 6,2-6 
 
Antwoordpsalm: Psalm 18 
 
Refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. 
 
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Refrein: 
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, 
mijn schild, mijn behoud en bescherming. Refrein: 
 
Wanneer ik de Heer aanroep Hij zij geprezen, 
dan doet geen vijand mij kwaad. Refrein: 
 
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, 
verheerlijkt zij God, mijn Verlosser. Refrein: 
 
Tweede lezing: Heb. 7,23-28 
 
Alleluia: GvL 249 
Halleluja 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven;  
niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. 
Halleluja 
 
Evangelie: Mc. 12,28b-34 
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Ev. Accl.:  GvL 265 
allen: U komt de lof toe, U het gezang,  
  U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  
  in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Preek 
Geloofsbelijdenis: GvL 271 
 
Voorbede:  
allen:  Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
Offerande: GvL 565 
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden  
door God, de almachtige Vader. 
allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
  tot lof en eer van zijn Naam, 
  tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven - Prefatie 
 
Heilig: GvL 291 
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot gij wederkeer, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: bidden Laten wij… 
allen: Onze Vader, … 
Verlos ons, Heer,…  
allen:     Want van U is het koninkrijk en de kracht  
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen:     En met uw geest. 
 
Lam Gods: GvL 331 
 
Zalig zij… 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
allen:       Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, 
  maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
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Communie: orgelspel 
 
Gebed  
 
Mededelingen  
Zegen 
 
Slotlied: GvL 446 
 
Mededelingen voor 31 oktober 
 
Allerheiligen en Allerzielen. 
I.v.m. Corona worden ook dit jaar de gedachtenis van de overledenen 
verdeeld over twee dagen. 

• maandag 1 november 19.00 uur Allerheiligenviering.  
In deze viering worden ook de overledenen van oktober 2020 t/m april 
2021 herdacht. 

• dinsdag 2 november 19.00 Allerzielenviering.  
In deze viering worden de overledenen van mei 2021 t/m oktober 2021 
herdacht. Beide vieringen worden gestreamd. 

• Op dinsdagmiddag 2 november om 15.00 uur, de graven van de Sint 

Vitushof worden gezegend. 

 
Wijzigingen op de activiteiten t/m december 
De activiteiten van de Elisabethgroep en van de Bijbelgroep van Peter 
Vermaat over Lucas gaan tot en met december niet door. Het gaat dus 
om de bijbelgroep op 2 november en 7 december en de Elisabethgroep 
van 10 nov. en 8 dec. Deze komen te vervallen. 
 
De Bijbelcursus van Chris Hoogland wordt verplaatst van 14 december 
naar 21 december en is in het Titus Brandsma Huis. De bijbelcursus van 
16 november gaat wel door en dat is in de parochiezaal bij de 
Dominicuskerk. 
 
Kerstkaarten maken: heeft u materiaal thuis liggen om kerstkaarten te 

maken maar doet u daar niets meer mee? Dan kunt u dat inleveren bij 

het kerkelijk bureau, of doorgeven aan pastor Germa Kamsma-Kunst 

(06-12804205).  

Of wilt u t.b.v. de inrichting van de Franciscuszaal van het TBH 

kerstkaarten maken? U kunt uw zelfgemaakte kerstkaarten dan voor 25 

november inleveren bij het kerkelijk bureau (naast de Bonifatiuskerk). U 

kunt het ook doorgeven aan pastor Germa Kamsma-Kunst. U kunt ook 
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via pastor Germa materiaal vragen om kerstkaarten te maken (06-

12804205). 

De kaarten worden dan op zaterdag 4 december, zondag 28 november, 

5 en 12 december na afloop van de viering achter in de kerk verkocht, en 

worden voor 1,00 of 2,00 euro per stuk verkocht.  

Uitnodiging parochievergadering op 10 november, 20.00 uur in de 
Dominicuskerk. 
Onderwerpen die besproken worden: Hoe weer verder in de parochie na 
en met Covid19?  En Uitvaarten in de parochie, wat zijn de afspraken 
daarover binnen de parochie? Daarnaast zal het bestuur een aantal 
mededelingen doen en kunnen parochianen vragen stellen.  
 
 
 
 
 
Digitale collecte 
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een 
betaalverzoek. Dit is standaard ingesteld op € 1, 
maar dit bedrag kan door u zelf worden aangepast. 
Op deze manier kunt u ook geld geven, zonder dat u 
contant geld bij u heeft. Hoe scant u de QR code: 

• De camera van uw IPhone 

• de camera van uw Android toestel. Werkt dat 
niet meteen, installeer dan een gratis QR 
scanner aap (bijv. de app QR Code reader) 

• de bank App: log in en klik op Scan QR 
Wij danken u alvast voor uw giften. 
 
 

 

Locatie Leeuwarden 


