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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Bonifatiuskerk -  Leeuwarden  

 33e Zondag door het Jaar C      
13 november 2022 

       
 
Openingslied: GvL 119-II 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
Moge… 
 
Kyrie: Missa Brevis in C – Joseph Drahlovsky 
 
Gloria: Missa 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Mal. 3,19-20a 
 
Antwoordpsalm: Psalm 98 
Refrein: Rechtvaardig bestuurt de Heer de wereld,  

de volken met gerechtigheid. 
 
Zingt voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel. 
Laat schallen trompet en bazuin en danst voor de Heer uw koning. 

Refrein: 
De zee stemt in met haar gedierte, de aarde met al wat daar leeft. 
De beken klateren bijval, de bergen jubelen mee. 

Refrein: 
Zij groeten de Heer, die nabij komt, die nadert als koning der aarde. 
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld, de volkeren met gerechtigheid. 

Refrein: 
 
Tweede lezing: 2 Tess. 3,7-12 
 
Alleluia:  
Weest dus waakzaam, want gij weet niet  
op welk uur de Mensenzoon komt. 
 
Evangelie: Luc. 21,5-19 
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Ev. Accl.:  
Gij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan? 
Gij hebt woorden van eeuwig leven,  
tot wie zouden wij anders gaan? 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Gij hebt woorden van eeuwig leven,  
tot wie zouden wij anders gaan? 
 
Preek 
 
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:  
allen:  Heer, luister naar ons en verhoor 
ons gebed. 
 
Collecte 
 

Offerande: Holy is the Lord – Schubert 
Holy, holy, holy, Holy is the Lord, 
Holy, holy, holy, Holy is the Lord, 
Father, Son, and Spirit, Evermore shall be, 
Holy, holy, holy, Blessed Trinity. 
 Locatie Leeuwarden 
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Praise to you, O Lord, Hosanna in the height, 
Holy, holy, holy, God of power and might. 
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 
 
Sanctus: Missa  
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: gezongen 
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. 
 
Agnus Dei: Missa  
 
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: Bread of the world – A. Bullard. 
Bread of the world, in mercy broken, Wine of the soul, in mercy shed, 
By whom the words of life were spoken,  
And in whose death our sins are dead. 
Look on the heart by sorrow broken, Look on the tears by sinners shed; 
And be your feast to us the token. That by your grace our souls are fed. 
 
Gebed    
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Mededelingen    
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL 578 
Als tussen licht en donker - de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld: 
Gij leeft en houdt de wacht! - Wij hebben niets te vrezen,  
de slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht! 
 
Die lange nacht, die winter - doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht! 
 
O hemellichaam, Jezus - dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan: uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan! 
 
 
 

Zo. 13-11 15.00 Titus, held of heilige, Peter Vermaat Dom.Kerk 

di. 15-11 8.30 Kerkschoonmaak Bonifatiuskerk Bon.kerk 

Vr. 18-11 19.00 Klubcatechese Par.H.Dom. 

Aanvang: 15.00 uur   Locatie: 
Dominicuskerk. Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop van de voorstelling 
 

 

 
 
 
NB: graag de liturgieblaadjes mee naar huis nemen, 
Dan kunt u de mededelingen rustig doorlezen. 
 
 

about:blank
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             Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die iets willen betekenen 
                                        voor onze parochie. 
 
Met grote prioriteit vragen wij: 
*Gastvrouw/heer, coördinator, die in de Bonifatiuskerk de 
schoonmaakploeg aanstuurt. 
*Gastvrouwen/heren die één keer in de maand helpen met 
schoonmaken in de kerken te Wytgaard, Wergea of in de Bonifatius- en 
Dominicuskerk.  
                                 
*De VOM-groep vraagt een creatieve organisator m/v:  
We zoeken iemand die het leuk vindt om op een creatieve manier de 
projecten in arme landen onder de aandacht te brengen. 
*In de Vastentijd geld bij elkaar brengen voor het ontwikkelingsproject 
dat dan centraal staat.  
*Zo’n 6 keer per jaar, tijdens de weekendvieringen, uitreiken van 
folders om de collectes onder de aandacht te brengen. 
*Het mee organiseren van een Vastenmaaltijd. 
En een secretaris m/v: 
*Die de notulen wil schrijven van de vergadering.  
*Die de bestelling van de folders op zich wil nemen. 
*Die meehelpt met de activiteiten die worden georganiseerd. 
*Die meedenkt over hoe de ontwikkelingsprojecten en vredesactiviteiten 
het beste onder de aandacht kunnen worden gebracht.  
De VOM-groep overlegt ongeveer 5 keer per jaar op een avond van 
19.00-20.30 uur.  
 
*Kosters m/v Bonifatiuskerk voor verschillende vieringen: 
o.a. op zondagen, vrijdagochtenden, tijd: 2,5 uur. 
* bij dopen, tijd: 1,5 uur.   * bij uitvaarten, tijd: 4 uren. 
Algemene eigenschappen: 
Op tijd op kunnen staan. Je bent er als eerste en gaat als laatste weg. 
Aanpakker. Verantwoordelijkheidsgevoel. Affiniteit met liturgie. Goede 
contactuele eigenschappen. 
Mooie ervan: het is aan de koster om alle voorbereidingen zo te doen 
dat het een mooie viering wordt en dat alles op rolletjes loopt. Je hebt 
met veel mensen contact tijdens een viering: acolieten, koor, pastoraal 
team, lector etc.  
 
*Kinderwerk m/v: een of twee personen die eens per drie maanden 
ondersteunen willen bij de gezinsvieringen. Kinderen vragen voor het 
lezen van voorbeden en lezing en voor de viering oefenen met de 
kinderen. Tijdens de viering de kinderen ondersteunen bij het lezen. 
Plaatjes voor liturgieboekje zoeken.  
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*Acolieten m/v: gemiddeld 1 keer per maand de priester/pastor 
assisteren tijdens een viering.  
 
*Bij alle koren zijn zangers m/v welkom! Je kan altijd 'n keer bij een 
repetitie komen en proberen! 
Kinderkoor dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 17.00 uur in het 
Parochiehuis van de Dominicuskerk. Leeftijd 6 tot 11 jaar. 
Jeugdkoor dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur in het 
Parochiehuis van de Dominicuskerk. Leeftijd vanaf 11 jaar. 
Johannes/Franciscuskoor woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 
uur in de Bonifatiuskerk. 
Cantores woensdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in het 
Parochiehuis van de Dominicuskerk. 
Bonifatius Cantorij donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de 
Bonifatiuskerk. 
Sint-Ceciliakoor Wytgaard 1x p 14 dagen op donderdag van 9.30- 
11.00 uur in de kerk aldaar. 
 
Autovervoer kerkdienst: 
In 't Vissershûs, kleinschalig wonen ouderenzorg, Pelikaanstraat 1-E, 
wonen enkele parochianen met lichte dementie, die graag eens de 
kerkdienst in de Dominicuskerk willen bijwonen. Welke parochianen 
met auto, zouden één keer per maand een of twee medeparochianen 
kunnen halen en brengen?  Graag bellen met mevr. C. Teunissen- 
Doodkorte, telefoonnr. 058-2125413  
 
Voor deze vacatures kunt u informatie inwinnen bij:   
 

Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com of  
telefoonnr. 2157091 
 

 

 

 

 

 
Graag blaadjes meenemen naar huis om alles rustig door te lezen. 

mailto:amvanhulsen@gmail.com

