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Openingslied: Zal er ooit een dag van vrede 
  
Zal er ooit een dag van vrede 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor een volk dat zonder reden 
levenslang op weg moet zijn? 
  
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden: 
levenslang gebroken zijn. 
  
Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
  
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
  
Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
  
Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
  
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 
  
Aansteken van de derde kaars  
                    
Lied: Christ be our light    
 
Longing for light, we wait in darkness 
Longing for truth. We turn to you 
make us your own, your holy people, 
light for the world to see. 

  

Refrein:  
Christ be our light! 
Shine in our hearts, shine through the darkness, 
Christ be our light! 
Shine in your Church, gathered today. 
 

Longing for peace, our world is troubled. 
Longing for hope, many despair 
Your word alone has pow’r to save us. 
Make us your living voice.                         Refrein 
 

Longing for food, many are hungry 
longing for water, many still thirst 
make us your bread, broken for others, 
shared until all are fed                               Refrein 
 

Vertaling: 
Verlangend naar licht, wachten we in duisternis 
verlangend naar waarheid, richten we ons tot U 
Maak ons uw eigen, uw heilig volk, 
zichtbaar licht voor de wereld 
 
Refrein: Christus, wees on licht! Schijn in ons hart, 
             straal door het duister. 
             Christus wees ons licht! 
             schijn in uw kerk vandaag bijeen 
 

Verlangend naar vrede is onze wereld verward 
verlangend naar hoop, wanhopen velen. 
Uw Woord alleen heeft de macht ons te redden. 
Maak ons uw levende stem.                                 Refrein 
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Verlangend naar voedsel, hongeren velen 
Verlangend naar water, dorsten velen, 
Maak ons uw brood, gebroken voor anderen 
gedeeld tot allen gevoed zijn.                              Refrein 
 
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: 
 
Heer ontferm u, 2x 
Christus ontferm u, 2x 
Heer ontferm u, 2x 
 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing: Jesaja 35, 1-6a.10 
  
Zo spreekt de Heer: "Woestijn en steppe zullen zich verheugen, 
jubelen en bloeien de dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies, van 
blijdschap jubelen en juichen. De glorie van de Libanon valt haar 
ten deel, de luister van Karmel en Sjaron. Zij zullen de glorie van de 
Heer aanschouwen, de luister van onze God. Maak slappe handen 
sterk, geef kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen die de 
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moed verloren hebben: Vat moed en vrees niet: Uw God komt om 
de wraak te voltrekken, God komt om te vergelden en om u te 
redden". 
Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van 
de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en 
jubelen zal de tong van de stomme. Die door de Heer verlost zijn, 
zullen weer terugkeren. Jubelend komen zij naar Sion, hun hoofden 
omgeven met eeuwige vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen en 
blijdschap, en pijn en gejammer nemen de vlucht. 
  

            Woord van de Heer. - Wij danken God.  
  
Tussenzang: Psalm 23         
                                          tekst: H. Oosterhuis, melodie: T. Löwenthal 

  
Was jij mij herder, niets zou mij ontbreken 
was jij mijn herder, niets zou mij ontbreken. 
  

Breng mij naar bloeiende weiden 
doe mij liggen aan vlietend water 
dat mijn ziel op adem komt 
dat ik de rechte sporen weer kan gaan achter jou aan. 
  

Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken. 
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken. 
  

Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, ik zal bang zijn, 
ben jij naast mij ik zal niet doodgaan van angst. 
Jij hebt de tafel al gedekt, 
mijn spotters weten niet wat ze zien. 
Dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem, 
mij inschenkt, drink maar zeg je. 
  

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken. 
Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken. 
  

Laat het zo blijven dit geluk deze genade, al mijn levensdagen. 
Dat tot in lengte van jaren ik wonen zal bij jou in huis. 
  
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken. 
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.  
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Tweede Lezing: Jakobus 5,7-10 
 
Uit de brief van de heilige apostel Jakobus 
Broeders en zusters, 
Hebt geduld tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de 
heerlijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, 
totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn. 
Ook gij moet geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer 
is nabij. Klaagt elkaar niet aan; dan valt ge zelf onder het oordeel. 
Denkt eraan: de rechter staat al voor de deur. 
Broeders en zusters, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en 
het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van 
de Heer. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Alleluja: Alleluia Slava tiebie bože                                      uit Taizé 

 
Alleluia, alleluia, alleluia! 2x 
Slava tíe bie Bože 3x 
 
Vertaling: 
Alleluja, Glorie voor U, o Heer. 
 

Evangelielezing: Matteüs 11, 2-11 
 

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 hoorde Johannes in de gevangenis over de werken van 
de Christus en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen: "Zijt 
Gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten?" Jezus 
antwoordde hun: "Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: 
blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, 
doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap 
verkondigd. Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt". 
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Toen zij vertrokken waren, begon Jezus tot de menigte te spreken 
over Johannes: "Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar 
een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt gij dan wél naar 
gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding? Die verfijnde kleding 
dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen. Waartoe zijt gij 
dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg Ik u, 
zelfs meer dan een profeet! Hij is het over wie geschreven staat: 
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit die de weg voor uw komst zal 
bereiden. Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren 
zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. 
Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij." 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: Blinde ogen verlicht ze       
                                               tekst: H. Oosterhuis, melodie: T. Löwenthal 
 
Blinde ogen verlicht ze. 
Dove oren doe open. 
Harde harten doe horen. 

 
Verkondiging 

 
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; 
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de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede: Als Gij bestaat      
                                               tekst: H. Oosterhuis, melodie: A. Oomen 

 
Als Gij bestaat bewerk ons dan,  
herschep ons hart en ons verstand  
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam. 
 
Acclamatie: Wij bidden in stilte 
 
Afsluitend: Als Gij bestaat 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte:  
 
Witte mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Rode mandjes: Adventsactie: Zonnepanelen en een bloedbank 
voor een ziekenhuis in Somalië. 
Uitgebreide tekst: achterin dit boekje. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje 
 
Offerandelied: Keer je hart - een lied bij psalm 88  
                                                         tekst: H. Oosterhuis, melodie: A. Oomen 

  
Jou gezocht bij dag. Dacht: in licht woon jij. 
Breek de duisternis.  
Keer je hart tot mij. 
Keer je hart tot mij. 
Spoorloos ben ik. Dood.  
Maar niet dood genoeg voor een eigen graf. 
Uit jouw hand geroofd toen je even niet keek, niet dacht aan mij. 
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Keer je hart tot mij. 
Keer je hart tot mij. 
  
Plant nieuw hart in mij. 
Geef mijn mond een stem, mijn schim een lichaam. 
Dood is dood. 
Doofstom. Daar weet niemand iets. 
Doorgestreepte naam. 
Keer je hart tot mij. 
Keer je hart tot mij. 
  
Als jij niet een glimp van jou zendt naar mij, wil ik niemand meer. 
Lach mijn masker stijf, vlucht in duisternis. 
Keer tot woestenij. 
Keer je hart tot mij. 
Keer je hart tot mij. 
  
Kieren morgenlicht. Scheur de duisternis. 
Keer mijn hart in mij. 
Keer mijn hart in mij. 
Keer mijn hart in mij. 
Keer mijn hart in mij.  
  
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. 
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Prefatie: I van de advent 

 
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 geworden is, en voor ons allen open heeft gedaan die deur 
naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en 
ons geven zal. Nú nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop 
en vastberaden; ooit zullen we er binnengaan en wonen, wanneer 
Hij komt in heerlijkheid voorgoed. 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 Sabaoth. 
Vol zijn Hemel en aarde van Uw glorie. 
Hosanna, Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in naam van de Heer. 
Hosanna in de hoge. 
  
Eucharistisch gebed: III-b  
  
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige, heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
  
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak 
Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:  
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Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u 
gegeven wordt.  
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede 
om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en 
zei: 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. 
  
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
  
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 
en heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van 
uw Kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons 
met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige 
Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam 
en één geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, 
haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de 
heiligen en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons 
bidden.  
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus,  
onze paus, en Willem, onze bisschop, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
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Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.  
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen 
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus 
onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.  
 
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. 
   

Communieritus 
 

Gebed des Heren: Onze Vader                                      melodie: IWVL 
 
K.+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.    
 
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.  
K+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:    
                                       tekst: H. Jongerius, melodie: Slavisch, byzantijns 
  
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, 
ontferm U over ons, ontferm U over ons, 
geef ons Uw 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: In de hemel onze vader  
                                                 tekst: H. Oosterhuis, melodie: A. Oomen 

  
In de hemel onze vader 
in een hemel die te hoog is 
waarom zijt Gij niet op aarde 
hier nu God in mensen  vrede? 
Zijt Gij God en niet bij machte 
moord en doodslag te voorkomen? 
Waarom geeft Gij ons de vrijheid  
elkaar zinloos te doen lijden? 
Scheur de wolken kom bevrijden. 
Scheur de wolken kom bevrijden. 
Scheur de wolken kom bevrijden. 
Scheur de wolken kom bevrijden. 
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Plant uw geest in onze harten 
zend uw kracht in onze handen 
dat wij leren lief te krijgen 
onze naaste vriend en vreemde. 
Dat wij medicijnen vinden 
tegen het ondraaglijk lijden. 
Dat de groten dezer aarde 
zich bekeren tot de armen. 
  
Dat wij nieuwe wetten maken 
om de honger uit te bannen, 
dat wij gouden plannen smeden 
tot beëindiging van lijden. 
  
Scheur de wolken kom bevrijden. 
Scheur de wolken kom bevrijden. 
Scheur de wolken kom bevrijden. 
Scheur de wolken kom bevrijden. 
  
Gebed na de communie 
 

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. 
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Slotlied: Lied van de opstanding    
                                                  tekst: H. Oosterhuis, melodie: A. Oomen 
 

De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der 
schepping, staan vol water, maar dicht, 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken, 
de steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
  
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, 
als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
  
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond 
en wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
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Collecte: 
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

                                    

 
 
 
 
 
Voor eigen parochie                                Voor goede doel 
 

Onze Parochie Paus Johannes XXIII te Houten heeft als 
Adventsproject 2022 gekozen voor Zonnepanelen en een 
bloedbank voor het Garbaharey districtsziekenhuis in de afgelegen 
Gedo regio in Somalië. 

Wat willen we bereiken? De beschikbaarheid van basiszorg moet 
verbeteren, zodat meer mensen toegang krijgen tot zorg. Een 
betrouwbare stroomvoorziening is daarvoor essentieel. Het is niet 
acceptabel dat patiënten en medisch personeel in de nacht in het 
donker zitten en dat apparatuur voor het beademen en monitoren 
van patiënten wordt uitgeschakeld. Daarnaast wil Adventsactie de 
kwaliteit van de laboratoriumdiensten vergroten zodat artsen betere 
diagnoses kunnen stellen. Dat is b.v. belangrijk bij kinderen met 
ondervoeding en bloedvergiftiging. 

Voor dit project is een bedrag van 36.000 euro nodig en daarvoor 
vragen we Uw hulp 

U kunt meer lezen over dit project in het pamflet wat u bij de Orde 
van Dienst hebt ontvangen of kijk op: www.adventsactie.nl 

Bankrekeningnummer: NL89 INGB 0653100000  
t.n.v. Adventsactie Den Haag. 
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Vieringen komende week en komend weekend 
 

Ma.12 dec. 15.00 uur:  Woord- en Communieviering  
in Het Houtens Erf 

Vr. 16 dec. 10.30 uur:  Woord- en Communieviering  
in De Loericker Stee 

Zo. 18 dec. 11.00 uur : Eucharistieviering  
m.m.v. Schola Cantorum 

    14.30 uur:  Kerstconcert  
m.m.v. alle parochiële koren 

 
Mededelingen: 
 
Verkoop Kerstboekjes Kerstnachtviering in onze kerk 
 
Vandaag na deze viering en op zondag 18 december na de viering 
van 11:00 uur in de dagkapel. En in de week van 19 t/m 23 
december op het parochiesecretariaat tussen 9:00 en 12.30 uur. 
Of voor de aanvang van de Kerstnachtviering aan de kerkdeur  
(als er nog plaats is) 
Kosten per boekje € 1,00. 
 

Kaarsenverkoop 
 

Zowel in de Dagkapel als achter in de kerk zijn kaarsenpakketten  
te koop. De opbrengst gaat naar het hulpcentrum van Sant Egidio 
in Kiev, Oekraïne.  
 
Goederen inzamelen 
 

Er kunnen nog steeds op zondag na de viering en op 

woensdagochtend slaapzakken, dekens en opgeladen  powerbanks 

voor Oekraïne ingeleverd worden. Achterin de kerk staat een mand. 

 

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.
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Kerstconcert ‘Een Kerstverhaal’ op zondag 18 december 2022 
 

 
Drie parochiekoren verzorgen op zondagmiddag 18 december om 
14.30 uur een prachtig en vrolijk Kerstconcert met als titel  
‘Een Kerstverhaal’. Het St. Caeciliakoor, koor Cantilene en 
Jongerenkoor YES zijn blij u eindelijk weer live een kerstconcert te 
kunnen aanbieden.  

 
Medewerking wordt verleend door harpiste Saskia Rekké. De koren 
staan onder leiding van Pieter Koning en Henk Stoeten en worden 
begeleid door Loes Egbers op orgel, Christel Somers op piano en 
Tanja van der Zant op dwarsfluit.  

 
Er klinken liederen uit het eigen repertoire van de verschillende 
koren en er is ook samenzang.  
Daarnaast treden verschillende parochianen op als spelers in een 
kerstverhaal, dat de rode draad vormt van het concert. 

 
Het concert begint om 14.30 uur; de kerk is open om 14.15 uur. 

 
Verkoop toegangsbewijzen (€ 2,00):  

- na deze viering  

- op het parochiesecretariaat van 12 t/m 16 december van  
9.00 – 12.30 uur  

Er zijn (slechts) vier rolstoelplekken beschikbaar; uitsluitend te 
reserveren via 06-13678780. 
Mocht u onverhoopt het concert niet live kunnen bijwonen, dan kunt 
u vanaf die zondag 20.30 uur een verkorte, vooraf 
opgenomen versie bekijken van het concert via het 
youtube-kanaal van de parochie: 
https://www.youtube.com/c/RKparochiepausJohan
nesXXIII,  
ook te bereiken via onderstaande QR-code.  

 
 

De Kerstconcertcommissie, namens de koren: 

Jongerenkoor YES    

Koor Cantilene 

St. Caeciliakoor 
 

https://www.youtube.com/c/RKparochiepausJohannesXXIII
https://www.youtube.com/c/RKparochiepausJohannesXXIII
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                              Dit boekje kunt u meenemen 
 
 
 
 


