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Week van 4 t/m 10 nov 2018
31ste zondag door het jaar
Eucharistieviering

Opening.
Schuldbelijdenis: nr. 703.
Kyrië: nr. 719.
Gloria: nr. 720.
1e Lezing: Deuteronomium 6,2-6
Mozes sprak tot het volk en zei:
“Vrees de Heer uw God door al zijn
voorschriften en geboden na te
komen die ik u opleg.
Luister dan, Israël, en volbreng ze
nauwgezet. Dan zult ge gelukkig zijn
en talrijk worden in het land van
melk en honing dat de Heer de God
van uw vaderen u heeft beloofd.

Luister, Israël, de Heer is onze God,
de Heer alleen! Gij moet de Heer uw
God beminnen met heel uw hart,
met heel uw ziel en met al uw
krachten. De geboden die ik u heden
voorschrijf, moet ge in uw hart
prenten.”

Uit Psalm 18
Refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn bevrijder.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, mijn schild, mijn behoud en bescherming.
Refrein:
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen, dan doet geen vijand mij kwaad.
Want golven van doodsgevaar sloten mij in, een stortvloed van onheil maakte mij
angstig. Refr.:
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, verheerlijkt zij God, mijn verlosser.
Want Gij hebt uw koning de zege geschonken, uw gunsten bewezen aan uw
gezalfde. Refrein:

2e Lezing: Hebreeën 7,23-28
Broeders en zusters, in het eerste
verbond moesten meerderen
priester worden omdat de dood hen
belet in functie te blijven; maar
Jezus’ priesterschap is
onvergankelijk omdat Hij in
eeuwigheid blijft. Daarom is Hij ook
in staat hen voor altijd te redden die
door zijn tussenkomst God naderen,
daar Hij altijd leeft om voor hen te
pleiten. Zulk een hogepriester
hadden wij ook nodig: een die heilig
is, schuldeloos, onbesmet,
afgescheiden van de zondaars, hoog

verheven boven de hemelen. Hij
hoeft ook niet, zoals de
hogepriesters, elke dag opnieuw
eerst voor zijn eigen zonden offers
op te dragen en daarna voor die van
het volk, want dit heeft Hij eens voor
al gedaan toen Hij zichzelf ten offer
bracht. De wet stelt als hogepriester
mensen aan, met zwakheid behept;
maar de eed die uitgesproken is na
de wetgeving
wijst de Zoon aan, die volmaakt is in
eeuwigheid.

Alleluia, Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader,
tenzij door mij. Alleluia.
Evangelie: Marcus 12, 28b-34
In die tijd trad een schriftgeleerde op
Jezus toe en legde Hem de vraag
voor: “Wat is het allereerste gebod?”
Jezus antwoordde: “Het eerste is:
Hoor, Israël! De Heer onze God is
de enige Heer. Gij zult de Heer uw
God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel, geheel uw verstand
en geheel uw kracht. Het tweede is:
Gij zult uw naaste beminnen als
uzelf. Er is geen ander gebod
voornamer dan die twee.”
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem:
“Juist, Meester, terecht hebt Ge
Tussenzang: U komt de lof toe: nr. 265.
Bezinning
Geloofsbelijdenis: nr. 722.
Voorbeden.
Collecte
Prefatie en Eucharistisch gebed: nr.745.
Communieritus: nr. 738/739.
Slotritus: nr. 74

gezegd: Hij is de enige, en er
bestaat geen andere buiten Hem; en
Hem beminnen met heel zijn hart,
heel zijn verstand en heel zijn kracht
en de naaste beminnen als zichzelf,
dat gaat boven alle brand- en
slachtoffers.” Omdat Jezus zag dat
hij wijs gesproken had zei Hij hem:
“Gij staat niet ver af van het
Koninkrijk Gods.” En niemand durfde
Hem nog een vraag stellen.

Mededelingen:
•
•

•
•

De Gerarduskalender 2019 kan vanaf nu reeds besteld worden bij mw.
M.J.Heezen (tel.0186-612061)
St.- Maartencollecte 2018 . Op 4 november 2018 zal in de kerken in de
Hoeksche Waard weer de traditionele St.-Maartencollecte worden
gehouden. De opbrengsten daarvan worden gebruikt om de
hulpbehoevende mens – in de breedste zin van het woord – te kunnen
ondersteunen.
Oók bekostigen we jaarlijks onze Kerstattentie voor ouderen ,
alleenstaanden en langdurig zieken uit deze giften.
De PCI is voor haar inkomsten bijna volledig afhankelijk van deze, lees UW ,
financiële steun.
Afgelopen jaar mochten we een aantal mensen de helpende hand
toesteken. Met een positief resultaat : zij konden met “ons” advies én soms
financiële steuntje in de rug weer verder op weg in het leven.
Wij kloppen slechts éénmaal per jaar bij u aan. Geeft u daarom alstublieft
gul en in ieder geval wat u denkt voor uw medemens in nood te kunnen
missen.
Geeft u óók ons als PCI-werkgroep een krachtige steun in de rug ! Zodat wij
anderen vérder kunnen helpen.
De deurcollecte staat op 4 november 2018 graag voor u open.
U mag uw gift ook overmaken op onze ING-bankrekening NL 71 INGB
0000379855 ten name van Parochie Caritas Instelling te Oud –
Beijerland.
Wij en de hulpbehoevenden zullen u er zeer dankbaar voor zijn!!
Op vrijdag 9 november komt vicaris Visser met ons de Eucharistie vieren in
de kapel van Melissant. De viering begint om 17.00 uur.
Zaterdag 10 november zal Mgr. Van den Hende Steef Lokken en Henk
van Zoelen tot diaken wijden voor het bisdom Rotterdam.
Steef Lokken is momenteel werkzaam in De Heilige Familie parochie.
De wijdingsplechtigheid begint om 11.00 uur in de HH. Laurentius en
Elisabethkathedraal Mathenesserlaan 307 , Rotterdam.
U bent van harte welkom.

Gebedsintenties Oud-Beijerland:
Zo

Vr

Zo

Meindert Cornelis Leeuwenburgh en Petronella Leeuwenburgh- Groen
Laurentius Koenraadt en Johan van Tiggelen
Cornelia van Overbeek
Pastoor Willem van der Meer
Meindert Cornelis Leeuwenburgh en Petronella Leeuwenburgh - Groen
Cornelia van Overbeek

Oud-Beijerland

Weekend

Puttershoek
09.30
09.30

11.00
11.00

EV (VR)
WCV

Zo 4 nov
Zo 11 nov

18.40
19.00
09.00

Di Rozenkrans
Di EV
Vr EV

WeekVieringen

14.30-

15.30 Wo 7/11
openstelling kerk.
Zondag na viering
koffie

EV (VR)
WCV

Wijzigingen

Bezinning
God te prijzen en lief te hebben, te verlangen naar de komst van Christus, uit te
zien naar de openbaring van Gods glorie ,van zijn waarheid, zijn
rechtvaardigheid, zijn Rijk in deze wereld.
Dat zijn de verwachtingen die typerend zijn voor de christen en die de kern
vormen van het gebed.

