Sint-Vitusparochie
Dominicus- en Bonifatiuskerk Leeuwarden
Weekend 25/26 juni 2022
Dertiende zondag door het jaar
Openingslied: GvL 561
Kruisteken en begroeting
Kyrie-litanie: GvL 211
Lofzang: GvL 563
Openingsgebed
Eerste lezing: Uit het eerste boek der Koningen 19, 16b. 19-21
Antwoordpsalm: Psalm 16
Refrein: De Heer is mijn erfdeel.
De Heer is mijn erfdeel.
Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het,
ik vind geen geluk buiten U.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker.
Hij heeft mijn lot in zijn hand. Refrein
Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij. Refrein
Daarom ben ik rustig en blij van hart
en zonder zorgen is mijn geest,
mijn lichaam kan veilig rusten.
Mijn geest laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Refrein
Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde. Refrein
Tweede lezing: Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 1.13-18
Alleluia:
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
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Evangelie: Lucas 9, 51-62
Ev. Accl.: GvL 265
Verkondiging
Geloofsbelijdenis: GvL 721 (Gesproken)
Voorbede: GvL 361
Collecte en ophalen Heilig brood: Orgelspel
Vredesgebed en vredeswens

Locatie Leeuwarden

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.
Communie: Orgelspel
Communiegebed en acclamatie: Waar vriendschap is en liefde, daar is God
Zegen en wegzending
Slotlied: GvL 491
boustrohpèdon
de wandelaar gaat stap voor stap
langs het kronkelende pad
traag is zijn ritme, kalm zijn pas
in het oude voetspoor van verdwenen pelgrims
zijn tred bepaalt de tijd om
rond te kijken
naar bomen akkers
bloemen wolken
een haas schiet door het hoge gras
zo spiegelt hij zich aan de vergeten runderen
voor de ploeg
hij groet de boer
ziet hoe diens ploegschaar een voor trekt door het land
het spoor volgt van de draaiende ossen van weleer
de blik gericht op dat wat komen gaat
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en in het landschap groeit zijn inzicht
verandert steeds zijn beeld
door de wisseling van kleuren en geluiden
door de geuren meegedragen door de wind
door de stilte die zijn leven heelt
vogels keren naar hun nest
een vos naar zijn hol
maar de wandelaar gaat voort
zonder te weten waar hij die nacht
zijn hoofd neer zal leggen
en langs het slingerende voetpad
ontwaart hij het geheim dat het bestaan omsluit
vanzelfsprekend is er niets
omdat
zoals eens bij ’t keren van de ossen
de horizon telkens weer verschuift
peter vermaat

Deze week zijn er geen doordeweekse vieringen

Agenda
di.
di.
vr.

28-06 9.00
28-06 12.30
01-07 17.45

Kerkschoonmaak Bonifatiuskerk
Huis van Stilte Mariakapel
Sant’Egidiomaaltijd

Bon.Kerk
Dom.kerk
T.Br.Huis

Wie wil meehelpen om kaarten van harte beterschap en/of
bedankkaarten te maken? Materiaal is aanwezig. Maandag 27 juni om
9.30 uur in het Titus Brandsma Huis. Pastor Kamsma
maandag 4 juli 9.30-11.30 mandala's kleuren in Franciscuszaal

\
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Sant’Egidiomaaltijden
We nodigen jullie op vrijdag 1 juli in het Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein
21 te Leeuwarden om samen te eten en te bidden om 18 uur. De maaltijden
zijn bedoeld voor iedereen die graag samen eet, voor wie weinig te besteden
heeft, voor wie anders alleen aan tafel zit, voor mensen op de vlucht en
mensen zonder prettig thuis. De maaltijden zijn gratis. Voor wie wel iets kan
betalen is het mogelijk een eigen bijdrage te geven. Je kunt vanaf 17.45 uur
binnenlopen. Graag horen we wie er komt via
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl. Als je om half 6 bedenkt dat je toch
graag mee wilt eten, dan ben je van harte welkom om aan te schuiven aan
tafel.De maaltijd wordt om 19.30 uur gevolgd door een korte gebedsdienst
voor iedereen die wil meebidden en meevieren.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met pastor Lysbeth Minnema,
pastor.minnema@sintvitusparochie.nl of 06-24843682
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 28 juni.
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, 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 28 June
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, Beheers commissie, 0653336994 hpdrost@planet.nl
Activiteiten rond Bosk
zie voor meer informatie de website van de parochie
www.sintvitusparochie.nl
en https://arcadia.frl/agenda/138603/leeuwarder-kerken/
9 juli, van 11.00 uur tot 17.00 uur Vruchtenmarkt op kerkplein Doopsgezinde
kerk Wirdumerdijk 18
10 juli 15.00-17.00 uur Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18 Lezing en dialoog
over ‘hergebruik/kringloop’
met Gerrit-Jan Vernhout en Trees van
Montfoort
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