
 

           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
              28 mei 2022 - 7e zondag van Pasen 
 

 

OPENINGSLIED:  GvL 498 
 

KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 

KYRIE: Missa Catharina – Wouter van Belle 
 

GLORIA: Missa Catharina – Wouter van Belle 
 

OPENINGSGEBED 
 

EERSTE LEZING  Handelingen 7, 55-60   
Woord van de Heer – Wij danken God 
 

ANTWOORDPSALM: Psalm 97 
Refrein: De Heer is Koning, Hij is de allerhoogste! 
 

De Heer is Koning, de aarde mag juichen,  
blij zijn de landen rondom de zee. 
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,  
recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Refrein: 
 

De Hemel verkondigt zijn heiligheid  
en alle volken aanschouwen zijn glorie. 
Voor Hem werpen alle goden zich neer:  
de Sion verneemt het met vreugde. Refrein: 
 

Want heel de aarde staat onder uw macht, 
Gij zijt de hoogste der goden. Refrein: 
 

TWEEDE LEZING Apokalyps 22, 12-14, 16-17,20 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 

ALLELUIA :  
Ik zal U niet verweesd achterlaten, zegt de Heer; 
Ik ga, en Ik keer tot u terug en uw hart zal zich verblijden. 
 

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.  
   …Joh. 17, 20-26… 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 



ACCLAMATIE: GvL 262 
God heeft Hem hoog verheven en Hem de naam verleend,  
die boven alle namen is: Jezus Christus is de Heer! 
 

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: Zend ons uw heilige Geest. 
 

COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 

OFFERANDELIED:  Ave Maria in Es – Th. Dubois (1837 – 1924) 
 

OPROEP TOT GEBED 
 

GEBED OVER DE GAVEN    
 

PREFATIE:  aanhef GvL 281 
 

SANCTUS: Missa Catharina – Wouter van Belle 
 

EUCHARISTISCH GEBED: GvL 302 
Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 

ONZE VADER: gezongen  
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol vertrouwen 
bidden: 

 



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. 

Verlos ons Heer….. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 

VREDESWENS 
 

AGNUS DEI: Missa Catharina – Wouter van Belle 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 

COMMUNIE 
 

COMMUNIELIED: Ave verum – Th. Dubois (1837 – 1924) 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 
 

MEDEDELINGEN 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

SLOTLIED: GvL 483 
 

 

AGENDA 

di. 31-05 8.30 Kerkschoonmaak Bonifatiuskerk Bon.Kerk 

di. 31-05 12.30 Huis van Stilte  Mariakapel Dom.kerk 

 

Elke doordeweekse ochtend is het Titus Brandsma Huis geopend van 
9.30 tot 11.30 uur en op vrijdag na de mis van 10.15 tot 11.30 uur. 
Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom. 
Ook is het mogelijk de krant te lezen of een spelletje te doen. 
Kom gerust eens langs en proef de sfeer!  
 
Vitusdag 
Op zaterdag 18 juni organiseren we een dag van ontmoeting voor heel 
onze Sint-Vitusparochie. Het morgenprogramma wordt afgesloten met 
een gezellige internationale maaltijd in het Titus Brandsmahuis. 
We zoeken parochianen uit alle windstreken die een gerecht uit hun 
eigen land zouden willen maken. Wilt u iets maken voor de maaltijd geef 
dit dan door aan het kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  
 
 
 

mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl


Beste mensen, 1 keer in de maand op dinsdag ochtend wordt de Bonifatiuskerk 
schoongemaakt.  We zijn momenteel met erg weinig mensen en dit is dan ook een 
oproep aan u om mee te helpen om de kerk schoon te maken.De eerstvolgende 
ochtend is dinsdag 31 mei  Aanvang 9.00 uur in het Titus Brandsma Huis. 
Wat hebben we te bieden. Natuurlijk ontbreekt de koffie  niet en een gezellige ploeg 
mensen om mee samen te werken.  
Als je wilt komen geef dat dan door aan Harry Drost. 
Schoonmaakochtenden in 2022: 28 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november en 
20 december. Met vriendelijke groet, Harry Drost Beheers commissie  
06-53336994  hpdrost@planet.nl  
 
Dear People, The Bonifatiuskerk is cleaned once a month on Tuesday morning. 
There are currently very few people and this a call to you to help to clean the church. 
The next morning is Tuesday May 31. Starts at 9.00 uur in the Titus Brandsma Huis, 
Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden. Next tot he Church. What do we have to 
offer. There will be coffee and a pleasant team to work with. 
If you want to come, call or mail Harry Drost. 
Cleaning mornings in 2022: June 28, September 20, Ocktober 18, November 15  and 
December 20. 
Yours Sincerely, Harry Drost Beheers commissie, 06-53336994  hpdrost@planet.nl  

 
Activiteiten rondom Bosk 
zie voor meer informatie de website van de parochie 
www.sintvitusparochie.nl  
en https://arcadia.frl/agenda/138603/leeuwarder-kerken/  
 
Uitnodiging workshops 11 juni 2022 Sint Vitus Parochie 
Zaterdag 11 juni 14.00-17.00 uur zijn er diverse workshops in en om 
het Titus Brandsma Huis en de Bonifatiuskerk, waarbij van groen uit 
de natuur, plastic afval en klei, schilder- of tekenmateriaal 
kunstwerken gemaakt zullen worden. Deze kunstwerken worden 
gebruikt voor de tentoonstelling in de Bonifatiuskerk. 
Workshops voor jong en oud: 

• Op een grote aardbol (75 cm doorsnee) laten zien wat het oude én wat het 
nieuwe verhaal kan zijn  

• Collage-schilderijen maken met afval en twijgen 

• Gedichten en verhalen schrijven over hoop 

• Mandala’s van bomen en twijgen tekenen en kleuren 

• Kinderen (4-12 jaar) zullen drie reuzenbomen schilderen 

• Knutselhoek voor kinderen  0-12 jaar) 
Bij de meeste workshops is er een vrije inloop, en kan men aanschuiven. Het aantal 
deelnemers is beperkt, daarom graag opgeven bij het kerkelijk bureau. Kinderen die 
meedoen met het schilderen van de bomen moeten zich zeker opgeven, omdat 
die per uur ingedeeld worden. De kinderen kunnen in groepjes van zes meedoen.  
Elk uur een groepje. Dus maximaal 18 kinderen. Zij moeten oude kleren aandoen, 
waar verf op gemorst mag worden. Opgeven bij: 
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl 
Wij hopen dat veel mensen meedoen om een heel inspirerende tentoonstelling te 
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