
                           

 

Familieviering  

‘Sint Martinus, geef alles wat 

je hebt uit liefde!’ 

 

 

 

 

Chaam, 15 november 2020, jaar A  
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IN DEZE FAMILIEVIERING: 

 stellen de vormelingen van onze parochie zich aan u voor 

 leren wij wie Sint Martinus is en over zijn ontmoeting met de 

bedelaar 

 horen wij dat Jezus een weduwe ziet die alles wat zij bezit als 

een geschenk uit liefde aan God geeft 

 komen wij in actie door ons hart te openen voor onze naaste 

en voor God! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers: 
Pastoor Jos Demmers 
Diaken Stefan Lange 

Pastoraal werkster Pauline Vermeulen – Dekker  
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OPENINGSRITEN 

Voorgangers, lectoren en kosters komen in processie binnen. 

Zij betreden het priesterkoor. 

 
Openingslied ♫ Wij zoeken U als wij samenkomen ♫ 

 
Wij zoeken U, als wij samenkomen,  

hopen dat Gij aanwezig zijt. 

Hopen dat het er eens van zal komen:  

mensen in vrede, vandaag en altijd. 

 

Wij horen U in oude woorden,  

hopen dat wij uw stem verstaan,  

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  

waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 

Wij breken brood en delen het samen,  

hopen dat het wonder geschiedt, 

hopen dat wij op Hem gaan gelijken  

die ons dit teken als spijs achterliet. 

 

Wij vragen U om behoud en zegen,  

hopen dat Gij ons bidden hoort, 

hopen dat Gij ons adem zult geven:  

geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



3 
 

 

Begroeting en kruisteken 

 

 

 
Met het maken van het kruisteken laten wij zien dat ons beschermd weten de Drie-

ene God: God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Woord van welkom – pastoraal werkster 

 

 

 

Gebed om vergeving 
 

 

Wij vragen God om vergeving voor onze zonden (die eigenschappen waarin we tekort 

schieten en waarmee we aan een ander mens en God onrecht doen) zodat wij Hem 

met een zuiver hart kunnen danken voor deze viering. 

Pr: Heer, U hebt ons bestemd om als uw kinderen te leven,  

ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 

Pr: Christus, U kent ons allen bij naam en niemand sluit U uit 

van uw liefde, ontferm U over ons.  

Allen: Christus, ontferm U over ons. 

 

Pr: Heer, U wilt onze tekortkomingen vergeven wanneer wij 

spijt hebben, ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 

Pr: Goede God, Uw zoon Jezus is het licht in ons leven. In al 

onze bescheidenheid vragen wij U: Wilt u ervoor waken dat 

de duisternis geen bezit van ons hart neemt? Gesterkt door 

uw heilige Geest kunnen wij net als uw Zoon Jezus voor 

anderen het licht in deze wereld zijn. 

Allen: Amen 
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Eer aan God ♫ Glorialied ♫ 

 
Dit is het lied om God lof toe te zingen voor alles wat Hij voor ons doet en aan ons 

geeft. 

Koor: Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto 

Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto 

Vrouwen: Eer aan God in den Hoge 

En vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft 

Mannen: Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U 

Allen: Wij verheerlijken U en zeggen U grote dank voor Uw 

grote heerlijkheid 

Koor: Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto 

Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto 

Vrouwen: Heer God, hemelse Koning, 

God, almachtige Vader 

Mannen: Heer, eniggeboren zoon, Jezus Christus 

Allen: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader 

Koor: Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto 

Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto 

Vrouwen: Gij die weegneemt de zonden der wereld, ontferm U over 

ons 

Mannen: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons 

gebed 

Allen: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 

Ontferm u over ons 

Koor: Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto 

Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto 

Allen: Want Gij alleen zijt de Heilige,  

Gij alleen de Heer 

Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus 

Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de 

Vader. Amen 
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Collecta-gebed  

Goede God, 

U vraagt, dat we ons inzetten 

om Uw Rijk hier op aarde te laten groeien. 

Het valt ons vaak zwaar om maar gewoon te doen 

wat van ons als christenen verwacht wordt. 

Geef dat wij naar het voorbeeld van Sint Martinus 

ons leven durven delen tot op de laatste draad, 

in navolging van Jezus, Uw Zoon, 
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen 

 Goede God, u vraagt van ons dat wij werken aan Uw droom voor deze wereld. Als 
leerlingen van Jezus vinden wij het vaak moeilijk om aan deze opdracht te voldoen. 
Om alles wat we hebben te delen uit liefde. Laat Sint Martinus voor ons een voorbeeld 
zijn zodat wij steeds meer lijken op uw Zoon Jezus, onze broer, die voor eeuwig bij U 
leeft. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie van de vormelingen 
 

De vormelingen komen naar voren en stellen zich voor.  
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LITURGIE VAN HET WOORD        
 

Vandaag luisteren wij naar het levensverhaal van Sint Martinus. Martinus was in het 

begin van zijn leven een soldaat in dienst van de Romeinse keizer.   

Lezing  

Uit het heilige leven van Sint Martinus  

 

Het was een natte en koude dag in november. Over een Franse 

landweg reed een groepje jonge mannen. Het waren de jonge 

Romeinse legerofficier Martinus, en zijn makkers.  

Ze moesten zich haasten om een rustplaats te bereiken voor het 

donker werd. Het was al donker geworden toen Martinus de stad 

Amiens bereikte. Gelukkig stond de grote stadspoort nog open. Juist 

toen hij naar binnen wilde gaan, bleef zijn paard plotseling staan. 

Martinus klopte hem op de hals en sprak hem vriendelijk toe. Het 

hielp niet. Het dier wilde geen stap verder doen. 

Toen steeg Martinus van zijn paard af en op dat ogenblik merkte hij 

de arme man op die in een nis van de stadsmuur beschutting zocht 

tegen weer en wind.  

Hij was in lompen gehuld en bibberde van de kou. Hoewel Martinus 

vaak onderweg een aalmoes aan arme mensen had uitgedeeld, had 

hij die avond niets bij zich. Toch wilde hij deze man helpen en 

daarom nam hij zijn zwaard en sneed zonder aarzelen zijn mantel in 

twee stukken. De ene helft gaf hij de arme man, de andere hield hij 

zelf. Daarna besteeg hij snel zijn paard zonder de dank van de 

bedelaar af te wachten en reed de stad in om zijn vrienden te 

zoeken.  

Die nacht werd Martinus wakker door een helder licht dat in zijn 

kamer scheen. Jezus verscheen hem in de gestalte van de arme 

bedelaar. Hij had de helft van Martinus’ mantel om zijn schouders en 

zei 'Martinus heeft mij deze mantel gegeven.' Die droom maakte 

diepe indruk op Martinus en hij voelde zich geroepen vanaf dat 

ogenblik Jezus te dienen. Hij liet zich dopen en trad zo gauw als hij 

maar kon uit dienst van de keizer.  

Zo werkte hij met goedheid, liefde en opoffering onder de mensen 

en velen volgden zijn voorbeeld.  
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Alleluia - Taize 

 
Zo dadelijk gaan wij luisteren naar het evangelie: de Blijde Boodschap van Jezus. Wij 

zijn blij en dankbaar dat Jezus tot ons spreekt in het verhaal uit de bijbel. Daarom 

gaan wij staan en zingen samen: Alleluia! 

 

Evangelie Marcus 12, 41-44 Allen gaan staan. 

 

Diaken: De Heer zij met U. 

Allen: En met uw geest. 

Diaken: Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus. 

Allen: Lof zij U, Christus. 

 
Op een dag ging Jezus tegenover de offerkist zitten.  

Hij keek toe, hoe het volk kopergeld erin wierp.  

Heel wat rijke mensen lieten er veel in vallen. 

Er kwam ook een arme weduwe.  

Zij wierp er twee penningen in, 

die samen de waarde hadden van een eurocent.  

Nu riep Hij de leerlingen bij zich en zei:  

"Luister, wat Ik jullie zeg: 

die arme weduwe heeft meer geofferd 

dan alle anderen die iets in de offerkist wierpen.  

Iedereen wierp er iets in van zijn overvloed.  

Maar zij offerde van haar armoede alles wat ze bezat, 

al het geld waarvan ze moest leven."  
 

Diaken:  Woord van de Heer.  

Allen:  Wij danken God.  

 

 

 

 

 

 

Homilie 

 
Diaken Stefan legt de lezing en het evangelie uit 
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Geloofsbelijdenis     Allen gaan staan.  

 

Pr:  Geloven jullie in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde?  

Allen: Ik geloof.  

 

Pr:  Geloven jullie in Jezus Christus,  

zijn eengeboren Zoon, onze Heer,  

die geboren is uit de maagd Maria,  

die geleden heeft, gestorven en begraven is,  

die uit de dood is opgestaan  

en zit aan Gods rechterhand?  

Allen: Ik geloof.  

 

Pr: Geloven jullie in de Heilige Geest,  

 die Heer is en het leven geeft.  

Allen: Ik geloof.  

 

Pr: Geloven jullie in de heilige, katholieke Kerk,  

 de gemeenschap van de heiligen,  

 de vergeving van de zonden, de verrijzenis  

 van het lichaam en het eeuwig leven?  

Allen: Ik geloof.  

 

Pr: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk,  

 dat wij met overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer.  

 

Allen: Amen 
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Gebed van de gelovigen (voorbede) 

 
De lector spreekt onze gebeden uit die betrekking hebben op de Kerk, de wereld, de 

samenleving en de parochiegemeenschap. In het bijzonder bidden we voor blijde en 

droevige gebeurtenissen van mensen die tot onze parochiegemeenschap horen en 

waarvoor de H. Eucharistie wordt opgedragen. Dit noemen we misintenties. 

God, wij bidden voor de Kerk 

om de kracht van de heilige Geest. 

Dat zij uw boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid 

mag blijven uitdragen aan deze wereld.  

Help ons als Sint Martinus vanuit ons hart te leven  

om alles uit liefde met anderen te delen. 

 

Acclamatie: Misericordias Domini in aeternum cantabo 
  Van de goedheid van de Heer wil ik altijd zingen. 

 

Wij bidden voor de vormelingen  

dat zij samen met hun ouders, broertjes en zusjes  

met grote vreugde en verlangen 

mogen toeleven naar de grote dag  

waarop zij het Vormsel zullen ontvangen   

 

We bidden voor alle zieken 

voor hen die getroffen zijn door het Coronavirus 

dat zij allen omringd mogen worden  

door de liefdevolle zorg en nabijheid 

van artsen en verpleegkundigen  

en mensen in hun omgeving. 

 

Vandaag denken we speciaal aan 

de mensen die bij U in de hemel zijn,  

die een speciale plaats hebben in ons hart. 

We bidden vandaag in het bijzonder voor… 
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God, wij danken U voor uw Zoon Jezus Christus 

die ons grote voorbeeld is. 

Voor de kracht van uw heilige Geest  

die ons helpt om met liefde  

ons hart te openen voor U en  

alle mensen die wij tegenkomen. 

Allen: Amen  

 

 

EUCHARISTISCHE LITURGIE  
 

Inzamelen van de gaven voor de voedselbank 

 

 
Offerandelied  ♫ Brood en Wijn ♫ 

 

Jezus  breekt  het brood, Kijkt zijn vrienden aan. 

Het zal niet lang meer duren totdat Hij zal gaan. 

Hij geeft hen een beker, een beker met wijn 

en zegt: ‘Na deze avond zal alles anders zijn.’ 

 

Blijf dit doen en denk aan Mij als je samen komt. 

Deel het Brood en deel de Wijn. Ik zal bij je zijn!    

 

Wij breken nu het brood, kijken elkaar aan. 

Wij zijn bijeen gekomen om te delen in zijn Naam. 

In het brood en in de beker met wijn 

voelen wij het teken: Hij zal bij ons zijn. 
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Eucharistie 

 

 

 
Op het altaar worden onze gebeden en de gaven van brood en wijn aan God 

opgedragen. De priester doet water bij de wijn. Zoals water mengt met wijn, zo wordt 

ons leven vermengd met dat van Christus. De gaven, voorgangers en kerkgangers 

worden bewierookt opdat de gaven en gebeden door God worden aangenomen. De 

priester wast tot slot zijn handen, een reinigingsritueel uit de joodse traditie: moge hij 

gereinigd zijn en waardig zijn om dit te doen. 

Gebed over de gaven  

Heer onze God, heilig deze gaven  

die wij met een blij hart aanbieden  

ter ere van Sint Martinus.  

Mogen zij bij voor- en tegenspoed  

altijd richting geven aan ons leven.  

Door Christus onze Heer. 

 

Eucharistisch gebed 

 
Dit gebed is het belangrijkste gebed uit de viering. De priester die spreekt mag de 

opdracht van Jezus herhalen, namelijk het breken en delen van het brood (gedaan 

tijdens het laatste avondmaal op Witte Donderdag). In dit gebed brengen we onze 

dankbaarheid en verlangens voor iedereen, waar ook ter wereld, bij Jezus. 

Katholieken geloven dat Jezus aanwezig is in de communie (hostie en kelk met wijn). 

Prefatie  

Pr: De Heer zij met u. 

Allen: En met uw geest 

Pr: Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

Pr: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, 

altijd en overal door Jezus Christus onze Heer. 

Die eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend 

wonder heeft volbracht; die ons wegvoert uit het slavenhuis 

van dood en zonde, om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk,  

koningen en priesters worden wij genoemd. Uw grote daden, God, 

verkondigen wij overal: dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt  

om nu te leven in uw onvergankelijk licht. Daarom, met alle 

engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, 

loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:  

 
♫ Heilig ♫ 

Heilig, heilig, heilig de Heer,  

de God der hemelse machten.  

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge.  

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 

 

(Eucharistisch Gebed IIC)    Allen gaan knielen 

 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 

dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 

worden tot Lichaam + en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam 

Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn 

leerlingen met deze woorden: 

 

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn 

Lichaam dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw 

de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met 

deze woorden: 
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Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is 

de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is 

mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden.  

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 

Levensbrood en de Kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 

waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 

te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en 

wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot 

één enige kudde.  

 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 

haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. 

onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk 

ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der 

verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem 

hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.  

 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 

Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de apostelen en met alle 

heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden 

worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en eren, 

door Jezus Christus, uw Zoon. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer 

onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid.  

Allen: Amen 
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Communieritus 
 

 

Gebed des Heren 

 
 

Het eucharistisch gebed is tot de Vader gericht. Als voorbereiding op de communie 

bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft (Onze Vader). 

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, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van 

zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien 

naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van de Verlosser 

Jezus Christus.  

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

 

 

Vredesritus 

 

 

Jezus leert ons in dat wij elkaar moeten liefhebben als broers en zussen. 

Voordat we Hem in de heilige Hostie ontvangen wensen we elkaar de ‘vrede’.   
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Pr:  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd; 

‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geeft Ik u’, let niet op onze 

zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: 

geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in 

eeuwigheid.  

Allen: Amen 

Pr:  De vrede des Heren zij altijd met u.  

Allen: En met uw geest.  

Pr:  Wenst elkaar de vrede. 

 

Breken van het brood 

 
♫ Lam Gods ♫ 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm u over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm u over ons.  

Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, 

geef ons de vrede. 

 

Communie 

 
De Katholieke Kerk gelooft dat in de heilige Hostie Christus zichzelf aan ons geeft. Wij 

ontvangen Hem in de heilige Hostie met eerbied, liefde en geloof. Als u niet bekend 

bent met het ter Communie gaan, kunt u gerust op uw plaats blijven zitten. Op deze 

manier bent u ook betrokken bij de viering. U kunt ook naar voren komen om de 

zegen te ontvangen. U geeft dit aan door uw armen gekruist tegen uw borst te 

houden. 

Pr:  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  

Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar 

spréék en ik zal gezond worden.  

 

H. Communie 

 

Pr:  Lichaam van Christus. 

Allen: Amen 
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Gezang bij de communie: ♫ God moves in a mysterious way♫ 

God moves in a mysterious way 

His wonders to perform 

He plants His footsteps in the sea 

And rides upon the storm 

 

Deep in unsearchable mines 

Of never-failing skill 

He treasures up His bright designs 

And works His sovereign will 

 

And ye fearful saints, fresh courage take 

The clouds you so much dread 

Are big with mercy and shall break 

In blessings, yeah, in blessings 

And in blessings on your head 

On your head 

 

Judge not the Lord by feeble sense 

But trust Him for His grace 

Behind a frowning providence 

He hides a smiling face 

 

His purposes will ripen fast 

Unfolding every hour 

The bud may have a bitter taste 

But sweet will be the flower 

 

And ye fearful saints, fresh courage take 

The clouds you so much dread 

Are big with… 

 

Gebed na de communie  

Heer, Gij hebt ons gesterkt met de heilige Communie.  

Help ons altijd te leven in overeenstemming met uw wil. 

Laat ons net als Sint Martinus werken aan een wereld 

waar voor iedereen hoop en leven kan zijn. 

Een wereld waar geen duisternis heerst maar alleen licht schijnt dat 

schijnt tot in eeuwigheid.      

Door Christus onze Heer. 
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SLOTRITEN 
 

Slotgedachte  (voorgelezen door Anne) 

 

Alles wat ik verlang bezit ik, Jezus. 

Eten en drinken in overvloed. 

Een kast vol mooie kleren. 

Een huis, een school, 

en mensen die voor mij zorgen. 

Als de hele wereld een huis voor alle kinderen is,  

help ons dan eerlijk delen. 

Maak onze handen open om te geven. 

Verlicht ons verstand, zodat wij, rijke mensen, 

niet alleen aan winst en mooie dingen denken. 

Want mijn broer, mijn zus lijdt honger en dorst. 

De kinderen van de wereld smeken om te mogen leven. 

Alles wat ik bezit, hebt U mij gegeven, Jezus. 

Leer mij mijn hart te openen en te delen met anderen,  

zoals U alles uit liefde aan de mensen hebt gegeven. 

Amen 

 

Zegen     Allen gaan staan. 

 
We worden uitgezonden naar de wereld (de plek waar we wonen, 

werken, naar school gaan) om de boodschap van Jezus Christus uit 

te dragen in woorden en daden. Daartoe ontvangen we de zegen 

van de priester en wij stellen ons onder de bescherming van de Drie-

ene God. 

Pr: De Heer zij met u.  

Allen: En met uw geest. 

Pr: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.  

Allen: Amen 

 

Wegzending 

 

Pr:  Gaat nu allen heen in vrede.  

Allen: Wij danken God.  
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Slotgezang ♫ Tienduizend redenen ♫  ( Matt Redman) 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 

Laat mij nog zingen als de avond valt 

[Refrein:] 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid 

[Refrein:] 

En op die dag, als mijn kracht vermindert 

Mijn adem stokt en mijn einde komt 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

[Refrein:] 
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Op zaterdag 16 januari ontvangen wij het sacrament van het 

H. Vormsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne van Dongen 

Dieuwke Jansens 

Veerle de Jong 

Dominik Luczkiewicz 

Davy van der Teems 

Jolien Snoeijs 

 

 

Het zou hartverwarmend zijn als u deze viering via de 

lifestream met ons wilt meemaken! 

 

Datum: 16 januari 2021 

Tijd:  19.00 uur 

Locatie: Baarle-Nassau 

 

Datum volgende familieviering: zondag 10 januari 

 

 

Volg ons via: www.sint-jan-de-doper.nl 
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