Sint-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk
Leeuwarden – 6 november 2021
Hoogfeest H.Willibrord
Openingslied: Psalm 67 I
Refrein:
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia!
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze - alles bestuurt in gerechtigheid.
Refrein:
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen, heeft uit de zonde ons opgericht.
Refrein:
Hij is de God, die ons verblijdde, die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde –
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
Refrein:
Laat alle volken uw almacht vrezen, alle lof zij U gewijd,
laat Heer, uw Naam bezongen wezen, in aller eeuwen eeuwigheid.
Refrein:
Kruisteken - begroeting
Kyrie-litanie: GvL 216
Gloria:
Refrein:
Gloria, gloria in excelsis Deo,
Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gebed
Eerste lezing: Jes. 52,7-10
Antwoordpsalm: Psalm 96
Refrein: Meldt aan de naties Gods wondere daden.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
Verkondigt zijn Heil alle dagen.
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Refrein:

Meldt aan de volken Gods heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle landen.
Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.

Refrein:

Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
zegt tot elkander: “De Heer regeert!”
De volken bestuurt Hij met rechtvaardigheid.

Refrein:

Tweede lezing: Heb. 13,7-9a.15-17a
Alleluia:
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
Evangelie: Mc. 16,15-20
Ev. Accl.: GvL 270b
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
allen:
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Preek
Geloofsbelijdenis: GvL 271
Voorbede:
allen:
Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
Offerande: GvL 431
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.
Locatie Leeuwarden

Gebed over de gaven - Prefatie
Heilig: GvL 295
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Euch. Accl.: GvL 302
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader: gesproken 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 335
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.
Communie: orgelspel
Gebed
Mededelingen
Zegen
Slotlied: melodie Psalm 134
Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer; Ik noem u thans geen dienaars meer;
want ‘k heb u alles toevertrouwd, wat Mij de Vader heeft ontvouwd.
Zoals de Vader Mij eens zond, zo zend Ik u de wereld rond.
Gaat heen en zaait Gods heilig woord, dat elk de blijde boodschap hoort.
De Geest heb Ik u toevertrouwd, de Sterke die u staande houdt,
die altijd in uw harten woont en u de volle waarheid toont.
Gij die gelovig met Mij gaat de weg van ’t graan, van ’t stervend zaad,
gij zult met Mij zijn waar Ik woon en zeet’len op de rechterstroon.
O Herder, blijf uw volk nabij, en vol vreugde zingen wij:
geprezen zij in eeuwigheid de heilige Drievuldigheid.
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Mededelingen
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
via pastor Germa materiaal vragen om kerstkaarten te maken (0612804205).
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.
Agenda
ma
di.
vr.
di.

08-11
09-11
12-11
16-11

19.00
20.00
16.00
10.00

English Mass
Dialoogavond, extremisme en broederschap bovensacr.
Kindercatechese 8 – 12 jaar
Paulus bijbelcursus o.lv. Chris Hoogland, parochiezaal bij

Dom.kerk
Bon.kerk
Dom.Kerk
Dom.Kerk

9 november: Dialoogavond: extremisme en broederschap
Bij een dialoog gaat het er niet om je eigen gelijk te halen, maar om het
delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp, zegt pastor
Germa Kamsma – Kunst die de avond begeleidt. Via de dialoog leren
mensen meer over een bepaald onderwerp en leren zij elkaar kennen.
Deze keer gaat het over extremisme en broederschap volgens Fratelli
Tutti. Op 9 november om 20.00 uur
in de Bovensacristie (ingang bij
de fietsenstalling naast het parkeerterrein bij de Bonifatiuskerk.
kosten: 3 euro. maximaal 6 personen.
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