Sint-Vitusparochie
St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden
21 november 2021 – Christus Koning

OPENINGSLIED: GvL 562 (melodie 429)
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIELITANIE: GvL 216
LOFZANG: GvL 383
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING
Daniël 7:13-14
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 93
Refrein:
De Heer is koning, met luister omkleed.
De Heer is koning, met luister omkleed.
De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.
Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen. Refrein:
De golven rijzen steeds hoger, Heer,
de golven met dreunend geweld.
Maar machtiger dan het geraas van de golven
is de macht van de Heer daarboven. Refrein:
Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen. Refrein:
TWEEDE LEZING
Openbaringen 1:5-8
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA :
Gezegend de Komende in de naam des Heren;
geprezen het komende Koninkrijk.
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EVANGELIE
De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het
heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Johannes Lof zij
u Christus.
…Johannes 18:33-37…
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: GvL 262
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS:

allen: En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
koor: geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
allen: die nedergedaald is ter hélle,
de derde dag verrezen uit de dóden,
die opgestegen is ten hemel,
koor: zit aan de rechterhand van Gód,
de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
allen: Ik geloof in de heilige Géést;
de heilige katholieke kérk,
de gemeenschap van de heiligen;
koor: de vergeving van de zónden;
de verrijzenis van het líchaam;
allen: en het eeuwig leven. Amen.

VOORBEDE: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN
ORGELSPEL
VREDESGEBED EN VREDESWENS
GEBED
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ONZE VADER: (gesproken)
Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
COMMUNIELIED: orgelspel
COMMUNIEGEBED: Wij danken U, wij prijzen U, want Gij zijt onze vrede
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: GvL 578

Agenda
di.

23-11

8.30

kerkschoonmaak

Bon.kerk

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 de kerstkaarten dan voor 25 november inleveren bij het
kerkelijk bureau (naast de Bonifatiuskerk). U kunt het ook doorgeven aan
pastor Kamsma en zij heeft ook materiaal (06-12804205).
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Verkoop kerstkaarten
zondag 28 november (Wytgaard en Bonifatiuskerk), op zaterdag
4 december (Dominicuskerk), 5 december (Wergea en Bonifatiuskerk)
en 12 december (Bonifatiuskerk) worden na afloop van de vieringen
achter in de kerk door parochianen gemaakte (prachtige!) kerstkaarten
verkocht. De kaarten kosten 1,00 of 2,00 euro per stuk. Zolang de
voorraad strekt! De opbrengst is voor de inrichting van de
Franciscuszaal.
Voedselbank
Tijdens de Adventsperiode vanaf 28 november tot aan de Kerst staan er
weer manden achter in de kerken om etenswaren voor de voedselbank
in te zamelen. Alle houdbare levensmiddelen, maar geen alcoholische
dranken, zijn van harte welkom. In Wergea gebeurt dit in samenwerking
met de plaatselijke Raad van Kerken. Zij heeft geregeld dat u ook
voedsel kunt afgeven in de supermarkt van Wergea.

Digitale collecte
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een
betaald verzoek. 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.
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Loca e Leeuwarden

