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OPENING (allen gaan staan) 
 
INTROITUS: (Jes. 30, 30) 
 

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:  
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae  
in laetitia cordis vestri.  
 

Volk van Sion, zie de Heer zal komen om de volkeren te redden, en 
de Heer zal zijn roem doen horen met zijn stemgeluid, tot vreugde 
van uw harten.  

 
KRUISTEKEN EN INLEIDING 
 

V: In de naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest,  
A: Amen 
 

V: 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. 
 
ONTSTEKEN VAN DE KAARS OP DE ADVENTSKRANS 

 

GEBED OM VERGEVING:  

V: Bidden wij samen tot God en tot elkaar om vergeving. 
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. 

V: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven 

A: Amen.
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KYRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPENINGSGEBED 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 

EERSTE LEZING: Uit de Profeet Jesaja  
 

Jesaja 11,1-10 
Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg ontbloeit aan zijn 
wortels. De geest van de heer rust op hem, een geest van wijsheid 
en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en 
ontzag voor de heer. Hij ademt ontzag voor de heer. Hij spreekt 
geen recht naar uiterlijke schijn en hij doet geen uitspraak op grond 
van loze geruchten; hij geeft de geringen hun recht en de armen in 
het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de 
roede van zijn mond en de slechte mensen doodt hij met de adem 
van zijn lippen.  
Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lendenen, en trouw 
als een gordel om zijn heupen. De wolf en het lam wonen samen, de 
panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden 
samen: een kleine jongen kan ze hoeden. De koe en de berin sluiten 
vriendschap, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet stro, net als de 
os. De zuigeling speelt bij het hol van de adder, het kind strekt zijn 
hand uit naar het nest van de slang. Niemand doet nog kwaad of 
handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg, want de kennis 
van de heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem 
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van de zee bedekt. Op die dag staat de wortel van Isaï als een 
vaandel voor de volken opgericht: de volken zoeken hem op, en zijn 
woonplaats zal prachtig zijn. 
  

    Woord van de Heer – Wij danken God 
 
GRADUALE  (Ps. 49, 2.3.5) 
 

Ex Sion species decoris eius: Deus manifeste veniet. Congregate illi 
sanctos eius, qui ordinaverunt testamentum eius super sacrificia. 
 

Vanaf de Sion schittert zijn luister. God zal zich openbaren. 
Verzamelt voor Hem al zijn heiligen, die zijn verbond 
bekrachtigd hebben met offers. 

 
TWEEDE LEZING:  Uit de brief van de heilige apostel Paulus  

aan de christenen van Rome 
Rom., 15, 

4-9 

Broeders en zusters, Alles wat eertijds werd opgeschreven, werd 
opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de 
vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven. God, 
die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook 
eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij één van 
hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus 
Christus    moogt verheerlijken. Aanvaardt daarom elkander als 
leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn 
gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods. Ik bedoel dit terwille 
van Gods trouw is Christus dienaar geweest van het Joodse volk, 
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken; maar de 
heidenen moeten God verheerlijken om zijn erbarming, volgens het 
woord van de Schrift   „Daarom zal ik U loven onder de heidenen en 
uw naam met psalmen prijzen." 

Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUJA (Ps 121, 1) 
 

Barbara virgo pia 
Splendens orbisque lucerna 
Per tua presidia 
Pete nobis regna superna 

Barbara, rechtschapen maagd 
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En stralende lamp van de wereld, 
Bescherm ons en strijd voor ons 
Tegen de machten, die sterker zijn dan wij. 

 
EVANGELIELEZING:  
 

De Heer zij met u  - en met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Mattheus    - lof zij U Christus 

Matteüs 3, 1-12 

In die dagen kwam Johannes de Doper in de woestijn van Judea 
verkondigen: Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is 
ophanden.’  Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is 
gesproken: Een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de 
Heer, maak zijn paden recht. Deze Johannes had een kleed aan van 
kameelhaar en droeg een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel 
bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en 
heel Judea en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit. Ze 
lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en beleden hun 
zonden. Toen hij zag dat velen uit de kringen van farizeeën en 
sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: 
‘Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toorn 
kunt ontlopen? Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt. En 
denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen: “Wij hebben Abraham 
als vader.” Want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan 
maken voor Abraham. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. 
Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en 
in het vuur gegooid. Ik doop u in water met het oog op bekering. 
Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om Hem 
zijn sandalen te brengen. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur. 
De wan heeft Hij al in zijn hand, en Hij zal zijn dorsvloer opruimen; 
zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur, maar het kaf verbranden 
in onblusbaar vuur.’ 
 

    Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Acclamatie; 
V: Verbum Domine Woord van de Heer 
A: Laus tibi Christi Lof zij U, Christus 
 
VERKONDIGING 
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CREDO 
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VERT: GELOOFSBELIJDENIS 

 
 Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

 En in Jezus Christus, zijn enige Zoon onze Heer.  

 Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 

 begraven.  

 Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 

 die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand  

 van God de almachtige Vader.  

 Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.  

 Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk. 

 De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, 

 de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  

 Amen. 

 
VOORBEDEN 
Acclamatie: 
 v: Dominum deprecemur.          Heer wij vragen U dringend         
 v: Te rogamus audi nos             Luister naar ons. 
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DIENST VAN DE TAFEL 
 

OFFERANDE MET COLLECTE 
 
OFFERTORIUM:  Creator alme siderum 
 

Creator alme siderum, Aeterna lux credentium, 
Iesu, Redemptor omnium, Intende votis supplicum. 
 

Qui daemonis ne fraudibus Periret orbis, impetu 
Amoris actus, languidi Mundi medela factus es. 
 

Commune qui mundi nefas Ut expiares, ad crucem 
E Virginis sacrario Intacta prodis victima. 
 

Cuius potestas gloriae, Nomenque cum primum sonat, 
Et caelites et inferi Tremente curvantur genu. 
 

Te deprecamur, ultimae Magnum diei Iudicem 
Armis supernae gratiae Defende nos ab hostibus. 
 

Virtus, honor, laus, gloria Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Paraclito, In saeculorum saecula. 
 Amen.   
 
Vert:  Machtige Schepper van het heelal, eeuwig licht van de gelovigen, 

Jezus, Verlosser van ons allen, luister naar ons ootmoedig 
smeekgebed.  
 

Opdat het heelal niet zou verloren gaan door satans listen,  
zijt Gij, gedreven door uw liefde, de wereld komen redden. 
  

Om de zonden van de wereld uit te boeten,  
trekt Gij, als vlekkeloos offer,  
verder naar het kruis vanuit het heiligdom van de maagd.  
 

Uw macht, roem evenals uw naam waren hier pas openbaar 
gekend of hemel- en helbewoners bogen bevreesd de knie.  
 

Wij smeken U, grote rechter van de laatste dag,  
verdedig ons tegen onze vijanden  
door de kracht van uw goddelijke genade. 
 

Macht, eer, lof en glorie aan God de Vader met de Zoon, alsook 
aan de heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. 

 Amen.   



 10 

AANBIEDEN VAN DE GAVEN: 
 

Voorg: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 
 aanvaard mag worden door God, de almachtige Vader 
 

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen 
 tot lof en eer van zijn naam en tot welzijn van ons 
 en van heel zijn heilige kerk.    Amen. 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
PREFATIE, van de advent I  (Allen gaan staan) 
 

Pastor: De Heer zij met u; 
Allen: En met uw Geest. 
 

Pastor: Verheft Uw hart; 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 

Pastor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God; 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

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 Christus onze Heer, die, toen  
Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft 
voltooid, en vlees is geworden en voor ons allen open heeft gedaan 
de deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd 
heeft en ons geven zal; nù nog zien wij allen naar die toekomst uit, 
vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan en wonen, 
wanneer Hij komt in heerlijkheid voorgoed. Daarom, met alle 
engelen, machten en krachten, loven en aanbidden wij U en zingen 
U toe vol vreugde:  
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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 VI 
  

J Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - 
en zó bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw 
hand. 
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, de Zoon van 
uw genade, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om 
tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen 
van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en 
de vrede zelf te zijn. 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. 
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten 
einde toe. 
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, 
Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met 
woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat 
voor u gegeven wordt. 
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Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de woorden: 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw Heer onze 
God, gedenken wij Hem die weet wat lijden is en de dood heeft 
gezien - die Gij hebt opgewekt en een naam gegeven hebt hoog 
boven alle namen. 
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw rechterhand - en tot Hij 
komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood 
dat wordt gedeeld. 
 

Wij bidden U; zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat - 
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak 
leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; 
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van 
vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U, uit kracht 
van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en met alle 
bisschoppen. 
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Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren, de heilige Suitbertus en 
Barbara en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor 
levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U 
onze dank. 

 

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 
 
PATER NOSTER 
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V:  Laten we nu samen bidden met de woorden die Jezus ons geleerd 

heeft. 

 

A:  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.  

 
V:  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. Amen. 

 
VREDESWENS 
 

P: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef 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. 
Amen. 

 

P: De vrede des Heren zij altijd met u. 
 

A:  En met uw geest. 
 

P: Wenst elkaar de vrede. 
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AGNUS DEI 

 
 
BREKING VAN HET BROOD 

 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 

Voorg: Zalig wij 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 spreek en ik zal gezond worden. 

 
COMMUNIELIED:  Rorate caeli 
 
 
 
 
 
 
 
Dauwt hemelen van omhoog en wolken,  
laat de Gerechte als regen over ons neerdalen.  

 
Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis : 
ecce civitas Sancti facta est deserta : 
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Sion deserta facta est : 
Jerusalem desolata est : 
domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, 
ubi laudaverunt te patres nostri. 
 

Wees niet boos, Heer, herinner u niet langer de zonden. 
Zie de Heilige Steden zijn een woestenij geworden, 
Sion is een woestenij geworden, Jeruzalem is verlaten, 
Uw heilig en Uw heerlijk huis 
waarin onze vaders U hebben geprezen. 

 

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum. 
 

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, 
et cecidimus quasi folium universi : 
et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos : 
abscondisti faciem tuam a nobis, 
et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae. 
 

Wij hebben gezondigd, en wij zijn geworden als vuil 
en wij allen vallen af als een blad 
en onze zonden voeren ons weg als de wind. 
U heeft Uw aangezicht voor ons verborgen 
en U heeft ons te gronde gericht door onze zonden. 

 

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum. 
 

Vide Domine afflictionem populi tui, 
et mitte quem missurus es : 
emitte Agnum dominatorem terrae, 
de petra deserti ad montem filiae Sion : 
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae. 
 

Zie, Heer, naar Uw gekweld volk 
en zendt die U voornemens bent te zenden, 
zendt het Lam van de heerser der wereld, 
vanuit Petra, door de woestijn naar de berg van de dochter van Sion, 
opdat Hij zelf wegdraagt het juk van onze gevangenschap. 
 

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum. 
 

Consolamini, consolamini, popule meus : cito veniet salus tua : 
quare moerore consumeris, quia innovavit te dolor? 
Salvabo te, noli timere, ego enim sum Dominus Deus tuus, 
Sanctus Israel, redemptor tuus. 
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Jullie zullen getroost worden, jullie zullen getroost worden, 
 mijn volk, jouw redding zal snel komen, 
Waarom ben je verteerd van droefheid, 
omdat de smart teruggekeerd is naar jou? 
Ik zal je redden, wees niet bang, 
ik ben waarlijk de Heer, jouw God, 
de Heilige van Israël, jouw verlosser. 

 

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum. 
 
SLOTGEBED 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN (allen gaan staan) 
 

V: De Heer zij met u; 
 

A: En met uw Geest. 
 

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

 

A:  Amen 
 

V: Gaat nu allen heen in vrede. 
 

A:  Wij danken God. 
 
SLOTLIED: Laudate omnes gentes 

 

Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi. 
Qoniam confirmata est super nos misericordia eius  
et veritas Domimi manet in aeternum.  

 

Gloria patri et Filio et Spiritui Sancto.  
Sicut erat in principio et nunc et semper  
et in saecula saeculorum. Amen.  
 
Vert: Loof de Heer, alle volken, prijs Hem, alle volken.  

 Nu is zijn barmhartigheid op ons gevestigd,  

 en de waarheid van God blijft voor altijd bestaan.  

 Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  

 Zoals het was in het begin, en nu, en voor altijd,  

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.    
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De Heilige Barbara 
 

De Heilige Barbara, onze parochieheilige 
 werd vermoedelijk geboren in de derde eeuw na 
Christus te Nicomedia. 
Haar vader was een welstellende 
provinciegouverneur aldaar. 
 

Barbara was erg mooi, waardoor haar vader 
vreesde voor te veel en verkeerde 
huwelijkskandidaten. Daarom sloot hij op in  
een special voor haar gebouwd torengebouw  
met slechts twee kleine venstertjes, ver  
verwijderd van de rest van de wereld. In die toren 
kreeg Barbara een verschijning van de Heer,  
waardoor zij zich liet onderrichten in het christelijk geloof door een priester. 
 

Gezien haar vader een christenhater was, moest de priester zich 
vermommen als dokter. Tijdens de afwezigheid van haar vader, liet Barbara 
zich dopen en liet, ten teken van haar geloof, een derde venstertje uithouwen 
in haar toren, als teken van de Heilige Drievuldigheid. 
 

Bij de thuiskomst van haar vader, vond deze het tijd om zijn dochter uit te 
huwelijken. Barbara wees dit af en vertelde haar vader dat ze christen 
geworden was. De vader werd furieus en dreigde met zijn zwaard.  
Barbara kon ontsnappen doorheen een wonderlijke opening in de rotsen. Een 
herder verklikte haar echter, en Barbara werd voor de stadsmagistraat 
gesleept, voor wie zij een offer moest brengen aan de heidense goden. 
Barbara weigerde dit. 
 

Dit dreef de woede van haar vader ten top.  
Uitzinnig zwaaide hij met zijn zwaard en onthoofde zijn dochter. 
Onmiddellijk werd de man getroffen door de bliksem.  
 

Barbara werd aldus beschermheilige voor alles wat te maken had met vuur, 
bliksem en buskruit, zodat iedereen die daar mee te maken had haar 
aanriep. 
Op deze manier werd Heilige Barbara de patrones van de schutters, brandweer, 
mijnwerkers, kanonniers alsook beschermelinge tegen bliksem en plotse dood. 
Ze behoort tot de 14 noodheiligen en haar feestdag wordt gevierd op 4 
december.
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Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten van 
de St. Barbara-gemeenschap? 
 

Lees dan de maandelijkse Barbara Berichten, die op de 15e van elke 
maand verschijnen; Abonneren: stuur een mail naar: 
drukkerij.culemborg@suitbertusparochie.nl 
 
Komende vieringen: 
 

Zondag 11 december, 3e zondag van de advent,  
is er woord-communieviering om 11.00 uur, 
waarin pastoraal werker Lilian Weijman zal voorgaan.  
Het koor AMDG geeft hieraan haar medewerking. 
Van 10.45 tot 10.55 uur, voorafgaand aan de viering, wordt er een 
geloofsinterview gehouden. 
 

Zondag 18 december, 4e zondag van de advent,  
is er woord-communieviering om 11.00 uur, 
waarin Diaken Vincent van der Helm zal voorgaan.  
Het koor AMDG geeft hieraan haar medewerking. 
De viering begint om 11.00 uur. 
Van 10.45 tot 10.55 uur, voorafgaand aan de viering, wordt er een 
geloofsinterview gehouden. 
 

Zaterdag 24 december, kerstavond,  
is er eucharistieviering om 21.00 uur, 
waarin Pastoor F. Hogenelst zal voorgaan.  
Het koor AMDG geeft hieraan haar medewerking. 
 

Zondag 25 december, 1e kerstdag,  
is er woord-communieviering om 11.00 uur, 
waarin Diaken Vincent van der Helm zal voorgaan.  
Het koor AMDG geeft hieraan haar medewerking. 
 

Maandag 26 december, 2e kerstdag,  
is er geen viering 
 

Zaterdag 31 december, Oudjaar,  
is er geen viering 
 

Zondag 1 januari, Nieuwjaar,  
is er woord-communieviering om 11.00 uur, 
waarin p.w. Lilian Weijman zal voorgaan.  
Het koor AMDG geeft hieraan haar medewerking. 

mailto:drukkerij.culemborg@suitbertusparochie.nl
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