
 

Tweede zondag in de veertigdagentijd 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eucharistieviering m.m.v. Koor Cantilene 
 
 

Zondag  5 maart 2023    11.00 uur 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

       R.K. geloofsgemeenschap Houten                                        Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: F. Hogenelst, pastoor 
 
Dirigent: Pieter Koning 
 
Piano: Marijke van de Ouderaa 
 
Vaste gezangen uit “’Missa Consolatrix Afflictorum” van T. Löwenthal 
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Openingslied: Hoort hoe God          tekst: H. Jongerius                                                                                       

  

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
  

Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe hij Adam koning schiep 
die zou heersen over alles 
wat Hij in het leven riep. 
  

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 
  

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij Noach uitzicht bood 
die Hij redde uit het water, 
uit het duister van de dood. 
  

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij deed met Abraham 
die Hij nageslacht beloofde 
talrijker dan korrels zand. 
  

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij Mozes riep bij naam 
die zijn volk de weg moest wijzen 
naar het land van Kanaän. 
 
Kruisteken: 
 
Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. 
A: Amen. 
Pr: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
 de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw Geest. 
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Begroeting 
 
Schuldbelijdenis:  
 
A: Ik belijd voor de almachtige God,  
en voor u allen, dat ik gezondigd heb  
in woord en gedachte, in doen en laten,  
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.  
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
Pr: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen.  
 
Heer ontferm U:  
 
1e koor en 2e allen 
Heer, ontferm U, ontferm U, ontferm U, 
Heer, ontferm U, ontferm U, over ons. 
 
Allen 
Christus, ontferm U, Christus ontferm U, 
Christus, ontferm U, over ons. 
 
1e koor en 2e allen 
Heer, ontferm U, ontferm U, ontferm U, 
Heer, ontferm U, ontferm U, over ons. 
 
Gebed 
 

 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Genesis 12, 1-4a 
 
Uit het boek Genesis  
In die dagen zei de Heer tot Abram: "Trek weg uit uw land, uw stam 
en uw familie, naar het land dat ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot 
volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, 
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zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die 
u vervloeken zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle 
geslachten op aarde". Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem 
had opgedragen.           
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Tussenzang: Lied uit de ballingschap 

                                                                  tekst: G. Swüste, muziek: P. Valk 

 
Aan stromen van Babel. Ver van huis op vreemde grond. 
Daar zaten wij en huilden. 
Wij dachten aan Jou, Sion, Stad van de Vrede, wij konden 
alleen maar denken aan Jou. 
  
Ze vroegen: "Zing toch voor ons, speel dan je lied. 
Zing voor ons over de Stad van de vrede" 
Hou zouden wij dat kunnen, zingen voor onze God. 
Ver weg in een wildvreemd land? 
  
Jouw naam vergeten, dat zou mijn dood zijn. 
Leven zonder Jou is Leven zonder grond. 
God laat zien je kracht, houdt ons vast, verzamel ons mensen. 
In Jouw stad: dan zijn wij thuis. 
  
Tweede lezing: 2 Timoteüs 1, 8b- 10 
 
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs 
Dierbare, Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de 
kracht van God, die ons gered heeft en geroepen met een heilige 
roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije 
besluit van zijn genade, van alle eeuwigheid ons verleend in 
Christus Jezus. Nu is zijn genade openbaar geworden door de 
verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft 
vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het 
evangelie. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Acclamatie:                                            tekst: A. Govaart, muziek: H. Rouw 
  

Open mij, lees mij, breek mijn zegels, 
dat ik niet gesloten blijf, tevergeefs geschreven. 
Open mij, wek mij, roep de dag uit, 
dat ik opsta uit de slaap en het licht verwelkom. 
Neem mij, lees mij, geef mij adem, 
en een lied klinkt als kristal, helder Woord ten leven. 
  
Evangelielezing: Matteüs 17, 1-9 
 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Matteüs. 
A: Lof zij U, Christus. 
 

In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met 
zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen 
waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat 
begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het 
licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met hem 
onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: "Heer, het is 
goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een 
voor U, een voor Mozes en een voor Elia". Nog had hij niet 
uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de 
wolk klonk een stem: "Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik 
mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem". Op het horen 
daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen 
door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen 
aan en zei:" Staat op en weest niet bang". Toen zij hun ogen 
opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het 
afdalen van de berg gelastte Jezus hun:" Spreekt met niemand over 
wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is 
opgestaan". 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Stilte 
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Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis:  
 

K: Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
    Schepper van hemel en aarde. 
    En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
A: die ontvangen is van de heilige Geest, 
K: geboren uit de maagd Maria, 
A: die geleden heeft onder Pontius Pilatus 
K: is gekruisigd, gestorven en begraven, 
A: die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 
doden, 
K: die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de 
almachtige Vader, 
A: vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.  
     Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, 
K: de gemeenschap van de heiligen, 
A: de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en 
het eeuwig leven. 
K: Amen. 
 

Voorbede / acclamatie: Als Gij bestaat            
                                                     tekst: H. Oosterhuis, muziek: A. Oomen 
 

Als Gij bestaat bewerk ons dan, 
herschep ons hart en ons verstand 
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam. 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 
Collecte:  
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: Voor Vastenactie 2023: Mensen onderweg.  
Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken van mensen  
die op de vlucht zijn voor geweld, natuurrampen of een uitzichtloos 
bestaan. We ondersteunen een project in Zuid-Soedan 
Zie verder uitgebreide tekst achterin dit boekje. 
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U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 

 
Offerandelied: Stilte nu             tekst: H. Oosterhuis, muziek: A. Oomen 

 
Stilte nu. Voor U. 
Stilte zingen had ik U beloofd. 
Hoor dan. 
  
Hoor dan wie? 
Mij wie mij? 
  
Die deze mens ben 
die hier neerligt 
nietig schuld beladen 
die wil opstaan 
ander mens wil zijn 
nieuw ik. 
Stilte nu. 
 
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
      worden door God, de almachtige Vader. 
A: 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 
 

Het Eucharistisch gebed 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie: van de 2e zondag van de veertigdagentijd 
 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, 
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altijd en overal, door Jezus Christus onze Heer. Hij heeft zijn eigen 
dood aan de leerlingen voorzegd en hun op de heilige berg zijn 
heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken, wat wet en profeten 
ook getuigen, dat lijden en sterven voert tot de heerlijkheid van de 
verrijzenis. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij 
U op aarde zolang er woorden zijn en zeggen 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: V  
  

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 
ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 
Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil 
om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende 
hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden 
en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. God, onze Vader, wij 
vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige 
Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw 
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar 
U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn 
Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
  
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 
leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit 
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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. 
  
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
  
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning 
van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U 
deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij 
vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
  
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk 
ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 
Geest en breng ons elkaar nabij. 
  
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan 
onze bisschop Willem en aan allen die Gij als herders in uw kerk 
hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een 
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door 
de dood van ons zijn heengegaan.  
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de 
Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die 
op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 
dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
  
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. Amen. 
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Communieritus 
 

Gebed des Heren: Onze Vader   

 

 
Pr. 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 onze 
Verlosser Jezus Christus.  
 
A.  Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.  
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Vredesritus 
 

Breken van het brood 
 

Lam Gods:  
 

1e koor, 2e allen 

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 zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 

 
Communie: 
 
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
    Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
     maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
Lied tijdens de communie:  
Gij die de stomgeslagen mond verstaat 
                                             tekst: H. Oosterhuis, muziek: A. Oomen 
 
Koor:  
Gij die de stomgeslagen mond verstaat 
van alle stervelingen die wij zijn, 
wij roepen U de naam toe  van een mens, 
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.  
 
Nooit sprak een mens als hij, 
in hem verstonden wij uw bestaan, 
de zin van ons bestaan. 
Hij is uw woord geweest, 
hij heeft volbracht alle gerechtigheid, een mens voor allen. 
 
Allen: 
Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen. 
Zie als stervelingen van de wereld, 
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waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid, 
vragen wij U hebt Gij hen nog gezien? 
  
Koor: 
Waarom genadeloos vernietigd worden  
de armsten van de wereld. uw geliefden: 
waarom wij die met weinigen bezitten  
wat allen toebehoort, 
uw woord niet doen, 
geen wereld maken die in vrede is, 
een nieuwe orde van gerechtigheid 
Gij die ons hebt gezegd wat leven is: 
te doen wat goed is, elkaar bevrijden. 
  
Allen: 
Gij die dit woord ons ingegeven hebt, 
een bron van kracht en moed en zeker weten, 
Gij die het licht in ons geschapen hebt: 
dat niet de duisternis ons overmeestert. 
  
Koor: 
Dat niet het laatste woord is aan de dood, 
Gij die tot hier ons vast houdt in het leven, 
Gij die ons afgestemd hebt op Uw stem, 
Gij die ons hebt geschapen, naar U toe 
  
Allen: 
Gij die ons zocht nog voor wij om U riepen, 
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden, 
Wij roepen U de naam toe van uw mens, 
Israël, deze aarde, Uw geliefde. 
  
Gebed na de communie 
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SLOTRITEN 
 
Zegen en wegzending:    (allen gaan staan) 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Zegene u de almachtige God, de Vader,  
 de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen. 
Pr: Gaat allen heen in vrede. 
A: Wij danken God. 
 
Slotlied: Langs beelden van hoop 
                                             tekst: Dick Pruiksma, muziek: Gerard van Amstel 

 
Refrein:  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
 
In het begin klinken woorden van leven, 
bloemen van hoop bloeien in de woestijn. 
Want onze Heer heeft het kwade verdreven 
toen Hij koos om een mens te zijn.                 Refrein 
 
Licht uit de hemel! Een stralende morgen 
opent voor mensen een vergezicht. 
Zo kun je gaan, in vrede geborgen, 
dromend een droom van aanstekelijk licht.    Refrein 
 
Ga niet gebogen! Durf rechtop te leven! 
Wees niet zo vruchteloos vreselijk dom! 
Gooi al je kwaad in het vuur van vergeving. 
Dan draag je vruchten, keer je maar om.       Refrein 
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Blijf niet te lang in het land van verloren. 
Denk toch goed na en word wie je bent. 
Want uit Gods liefde wordt ieder geboren. 
Hij is de Vader, een God die ons kent.           Refrein 
 
Collecte: 
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 
                                    

 
 
 
 
Voor eigen parochie                                Voor goede doel 
 
Mensen onderweg 
‘Samen overleven is gemakkelijker dan alleen’  
 
Awut en Ajak uit Zuid-Soedan zijn overlevers. Ze doorstonden al 
een oorlog, maar elke dag blijft een strijd: om voedsel te 
verbouwen, om de school van hun kinderen te betalen.  
Een strijd om te overleven en iets op te bouwen.  
Ze helpen elkaar erdoorheen.  
 
Awut en Ajak kenden elkaar niet toen ze hun huizen en 
echtgenoten verloren in de gewelddadige burgeroorlog van Zuid-
Soedan. Ver van de dorpen waar ze vroeger woonden, werken ze 
nu hard om iets nieuws op te bouwen.  
 
Zonder eten en drinken in de bush  
 

Toen haar man in de oorlog was 
gedood, vluchtte Awut met acht 
kinderen weg van het geweld, op 
zoek naar een veilige haven. Een 
barre tocht door de bush bracht hen 
naar Malek aan de Witte Nijl.  
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Ze werd daar met open armen ontvangen en kreeg een eigen stuk 
land. Awut praat niet graag over deze tijd. Op de vlucht in de 
gevaarlijke wildernis stond ze doodsangsten uit, voor haarzelf en 
voor haar kinderen. ‘Het was vreselijk om te moeten vluchten,’ 
vertelt ze. ‘We leden honger en dorst in de bush. Dagenlang zaten 
we onderweg zonder eten en drinken.’  
Veel hadden de mensen in Malek niet te delen, toen Awut en haar 
familie aankwamen. Het was maart, bekend als een ‘hongermaand’. 
De oogst van vorig jaar loopt dan op zijn eind, maar de nieuwe is 
nog niet volgroeid. Wat er nog over was, deelden de bewoners 
echter met de weduwe en haar kinderen. ‘We leefden van wilde 
vruchten,’ herinnert Awut zich die moeilijke periode. ‘Toen kwam de 
lokale partner van Vastenactie, die bood hulp en dat veranderde 
ons leven. De bewoners van Malek gaven me een stukje land en 
van de hulporganisatie kregen we zaden.  
Nu plant ik mijn eigen gewassen. Met hard werken kan ik mijn 
familie onderhouden. Sterker nog: we kunnen wat sparen en we 
lenen inmiddels zelf geld uit aan de gemeenschap.’  
 
VASTENACTIE HOUTEN OLV Ten Hemelopneming, 
Loerikseweg 12, 3991 AD  Houten    
Banknummer: ING: NL75INGB0000582707     
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Hongerdoek 'De weg naar de Ander' 
 

 
 
OVERWEGING BIJ DE HONGERDOEK 
  
Drie beelden zijn op deze zondag van toepassing: 

Adam en Eva: De mens heeft zich van God afgekeerd. Maar 
telkens weer wil God de mens naar zich toetrekken. God heeft met 
de mensen een verbond gesloten. Het verbond met Abraham, het 
verbond met Noach, het verbond met Mozes. Jezus is gekomen om 
definitief God met de mens te verzoenen. In Zijn lijden, sterven en 
verrijzen heeft dat zijn voltooiing bereikt. 
Maria en Elisabeth: Deze twee vrouwen gingen Gods weg. Niet 
wetende hoe en waar naar toe. Hun leven kende bergen en dalen, 
hoogte- en dieptepunten. Beiden verloren hun kind. Gods wegen 
gaan is niet zonder risico. Dat ook wij onvoorwaardelijk luisteren 
naar Hem waartoe de stem uit de wolk ons oproept. 
Mensen rond het kruis: Vandaag een verwijzing naar het lijden, 
sterven en verrijzen van Jezus. Zonder Goede Vrijdag geen Pasen, 
zonder kruis, geen verlossing. Het leven is niet altijd gemakkelijk. 
Wie het kruis niet opneemt, kan Jezus niet volgen. Daarmee werk 
je niet mee aan bevrijding van jezelf en van anderen. Wie met 
Jezus meetrekt, neemt het kruis op zich. 
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Vieringen komende week en komend weekend 
 
Di.  7 mrt.   19.00 uur:  Eucharistieviering in de dagkapel 
 
Za. 11mrt.   19.00 uur:  Meditatieve viering 
 
Zo.12 mrt.   11.00 uur:  Eucharistieviering  
        m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
 
 
Mededelingen: 
 
Koffiedrinken 
 

Iedere woensdag is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een gezellige 
koffieochtend in de dagkapel.  
U bent van harte hierbij uitgenodigd. 

 
Spoorzoekersmaaltijd 
 

Het pastoraal team nodigt u uit voor een 
Spoorzoekersmaaltijd in deze 
Veertigdagentijd. 
Op zondag 12 maart a.s. bent u welkom in 
de dagkapel in Houten om deel te nemen 
aan een eenvoudige maaltijd en 
bezinnend gesprek. 
 

Samen gaan we op zoek naar sporen van God in ons leven met het 
thema: “spreken is zilver, luisteren is Go(u)d”. 
We ontmoeten elkaar van 17 tot 19 uur. Zin om mee te doen?  
Geef u wel even op via info@pj23.nl ! 
Meer informatie vindt u in Open Venster,  
en op onze website en Facebookpagina. 
 

mailto:info@pj23.nl
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Muzikale lezing 

Op donderdag 16 maart geeft Arnoud Heerings een lezing over de 
Mattheüs passie van Bach, ondersteund met muzikale fragmenten. 
De lezing vindt hier in de dagkapel plaats. Hij begint om 20.00 uur. 
Meer informatie vindt u in Open Venster, blz. 11 of op de website 
van onze parochie. We vinden het fijn als u zich van te voren 
opgeeft via wegvangeloven@gmail.com . 
 

Meditatieve viering op zaterdag 11 maart 

Wat wil Moeder Aarde van ons? Een uitdagend thema dat velen 
van ons na aan het hart ligt. In beelden, woorden, liederen, 
gebeden en stilte tasten we naar een begin van een antwoord op 
deze vraag. 

Een aantal zangers onder leiding van Henk de Winter, piano, zullen 
de viering muzikaal omlijsten. De foto’s zijn van Ad Jekel. 

De viering vindt plaats op zaterdag 11 maart en begint om 19.00 
uur, kerk open om 18.45 uur. Na afloop schenken we koffie en thee 
in de Dagkapel. 

De viering is een initiatief van de Oecumenische werkgroep 
meditatieve vieringen. 
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                              Dit boekje kunt u meenemen 
 

Wij wensen u een fijne zondag! 
 
 
 
 


