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Week van 13 t/m 19 september 2020
24e zondag door het jaar
Woord en Communieviering
Ziekenzondag
Openingsritus en begroeting
Schuldbelijdenis
Kyrië en Gloria
Eerste lezing Sirach 27,30 – 28,7
Wrok en gramschap zijn iets
afschuwelijks, alleen een zondaar blijft
er mee lopen. Wie wraak neemt, zal de
wraak van de Heer voelen: de Heer zal
zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan
worden, wanneer gij er om bidt, uw
eigen zonden kwijtgescholden. Kan een
mens, die tegenover een medemens in
zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn
heil komen zoeken? Kan hij, die
onverbiddelijk is voor zijn evenmens,

om vergeving bidden voor zijn eigen
zonden? Als iemand die zelf maar een
mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal
dan verzoening bewerken voor zijn
zonden? Denk aan het einde en houd op
met haten; denk aan de ondergang en de
dood en houd u aan de geboden. Denk
aan de geboden en koester geen wrok
tegen uw naaste. Denk aan het verbond
van de Allerhoogste
en vergeef uw naaste zijn dwaling.

Antwoordpsalm Psalm 103
Refrein: De Heer is barmhartig en welgezind,
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet zijn weldaden niet! Refrein
Hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen. Hij is het die u van de
ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen. Refrein
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken, Hij is niet voor eeuwig vertoornd. Hij handelt
met ons niet zoals wij verdienen, vergeldt ons niet onze schuld. Refrein
Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is zijn erbarmen. Zo ver als de
afstand van oost tot west, zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.
Refrein

Tweede lezing Romeinen 14,7-9
Broeders en zusters, niemand van ons
leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft
voor zichzelf alleen. Zolang wij leven,
leven wij voor de Heer, en sterven wij,
dan sterven wij voor de Heer: of wij

leven of sterven, Hem behoren wij toe.
Daarvoor is Christus gestorven en weer
levend geworden: om Heer te zijn over
doden en levenden.

Alleluia:
Een nieuw gebod geef Ik u: bemint elkander, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij
elkaar beminnen.Alleluia
Evangelie Matteüs 18,21-35
In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en
sprak: ‘Heer, als mijn broeder tegen mij
misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan
vergeven? Tot zevenmaal toe?’ Jezus
antwoordde hem: ‘Neen, zeg Ik u, niet
tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal
zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der
hemelen op een koning die rekening en
verantwoording wilde vragen aan zijn
dienaren. Toen hij hiermee begon,
bracht men iemand bij hem die
tienduizend talenten schuldig was. Daar
hij niets had om te betalen, gaf de heer
het bevel hem te verkopen met vrouw en
kinderen en al wat hij bezat om zo de
schuld te vereffenen. Maar de dienaar
wierp zich voor hem neer en smeekte:
Heer, heb geduld met mij en ik zal u
alles betalen. De heer kreeg medelijden
met de dienaar, liet hem gaan en schold
hem de geleende som kwijt. Maar toen
die dienaar buiten kwam, trof hij daar
een andere dienaar die hem honderd
denariën schuldig was; hij greep hem bij

de keel en zei: Betaal wat je schuldig
bent. De andere dienaar wierp zich voor
hem neer en smeekte: Heb geduld met
mij en ik zal u betalen. Maar hij
weigerde en liet hem zelfs in de
gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld
betaald zou hebben. Toen nu de overige
dienaars zagen wat er gebeurd was,
waren zij diep verontwaardigd en gingen
hun heer alles vertellen. Daarop liet de
heer de dienaar roepen en sprak: Jij,
lelijke knecht, heel die schuld heb ik je
kwijtgescholden, omdat je mij erom
gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen
medelijden moeten hebben met je
mededienaar, zoals ik met jou
medelijden heb gehad? En in toorn
ontstoken, leverde zijn heer hem over
aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld
betaald zou hebben. Zo zal ook mijn
hemelse Vader met ieder van u handelen
die niet zijn broeder van harte
vergiffenis schenkt.’

U komt de lof toe
Overweging en Geloofsbelijdenis
Voorbeden.
Gebed bij het klaarmaken van de tafel
Vredeswens en Onze Vader
Uitnodiging tot de Communie en Dankgebed Communieviering
Collecteschaal bij uitgang
Zegebede

Dankgebed Communieviering:
Acclamatie: Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen.
Gij, enige God, die vrede en gerechtigheid wilt voor allen: houd ons bijeen, zo bidden wij
U, zodat wij, gesterkt door uw gave, het brood uit de hemel, een wereld opbouwen,
waarin vrede ieders deel wordt. Acclamatie.
Gij die in uw barmhartigheid en liefde machtigen van hun troon haalt en de geringen
verheft: Uw zorg gaat uit naar de kleinen, zij komt in hen aan het licht. Doe ons delen in
die zorg tot lof en eer van uw Naam. Acclamatie.
Gij die ons oproept uw woord van vrede te verstaan en tastbaar te maken in onze wereld.
Gij hebt ons laten zien wat vrede vermag in het leven van Jezus, uw Zoon. Hij overwon
alle haat en tweedracht door zijn goede woorden en door een leven waarin grenzen
wegvallen en scheidsmuren worden omgehaald. Acclamatie.
Gij hebt in Jezus, de Verrezene, uw kerk vrede gegeven en haar gezonden om vergeving te
verkondigen. Zijn boodschap is verzoening, gerechtigheid en zorg om elkaar. Doe ons
leven vanuit zijn woord, een genade voor deze wereld. Acclamatie.
Gij die zelf de vrede zijt en ons in eendracht hier samen brengt, maak ons tot kinderen van
de vrede door Jezus, de Vredevorst, die met U en de heilige Geest leeft tot in eeuwigheid.
Amen.

==========================================================
Mededelingen:
• Coronamaatregelen

•

Ga thuis naar toilet en er is geen koffiedrinken!
U kunt niet op uw eigen vaste plaats zitten; alleen op een plaats waar een sticker
geplakt is. U desinfecteert uw handen bij binnenkomst en voor het ontvangen van
de communie. De achterste banken gaan het eerst te communie. U houdt 1.5 m
afstand.
Bent u slecht ter been laat dat dan weten, steek uw hand op, dan brengt de
voorganger u de communie.
Kaarsje aansteken kan alleen bij binnenkomst.
Presentielijst wordt bijgehouden.
Na ontvangst wordt u door een persoon met hesje naar uw plaats begeleid; volg
de aanwijzingen op en volg de aangegeven looproutes. De 1,5 meter afstand is
cruciaal. Daarom is er beperkt plaats in de kerk.
Wie alleen komt zit alleen. Echtparen/familie mogen samen zitten.
Banken met wit lint afgezet zijn niet toegestaan te gebruiken.
Er wordt helaas nog niet gezongen.
Eén persoon tegelijk naar binnen, bij regen neem een paraplu mee. Het kan zijn
dat u buiten even moet wachten.
De Bezinningsochtend gaat weer plaatsvinden op 18 september aanvang 10.00
uur in het parochiecentrum. U bent van harte welkom!

•
•

•

•
•
•
•
•

Vandaag, 13 september, vieren wij Ziekendag met speciale aandacht voor onze
zieke parochianen. Plantjes voor hen staan voor de wijkcontactpersonen in het
parochiecentrum.
De geplande openstelling van onze kerk tijdens Open Monumentendag 2020
(zaterdag 12 september) gaat i.v.m. Corona niet door! We hadden deze dag
bezoekers graag als vanouds gastvrij onthaald, hun over ons kerkgebouw verteld
en met onze lommerrijke begraafplaats laten kennismaken. Gelukkig is er
volgend jaar een nieuwe gelegenheid!
Nu onze kerk met Open Monumentendag dicht blijft, geeft het parochianen
misschien de gelegenheid om een kijkje in onze kerken op Goeree Overflakkee
te nemen, behalve Ouddorp! In Achthuizen en Oude-Tong is bovendien een
tentoonstelling genaamd “Rooms-Katholiek onderwijs”. Voor hun programma
zie de Rondom van aug./sept.
De HerbergInn wordt hervat op 25 september. Het onderwerp is Eucharistie. Het
parochiecentrum is open om 14.00 uur, aanvang om 14.30 uur. U bent van harte
welkom. Het jaarlijkse uitje is uitgesteld.
De opbrengst van de M.I.V.A. is € 93,25.
De Kinderwoorddienst wordt hervat op 4 oktober!
Wilt u de weekbrief per s-mail ontvangen, geef uw emailadres dan door aan het
secretariaat: secretariaat@deheiligefamilie.nl
Op www.bisdomrotterdam.nl kunt u op 19 september om 11 uur de livestream
uitzending volgen van de Diakenwijding van Melchior Kerklaan en Ed Doe.

Gebedsintenties Oud-Beijerland:
Zo Jos Teunissen-Graaman
Di Willem Groen en Elisabeth Groen-Raets en overleden kinderen
Franciscus Jacobus Willibrordus van Zeeland
Vr Laurentius Koenraadt en Agnes Koenraadt -de Jong
Cornelia van Overbeek

Oud-Beijerland

weekend

Puttershoek

11.00

WCV

Zo 13 sept

9.30

WCV

11.00
18.40
19.00
09.00

EV (GS)
Di. Rozenkrans
Di. EV
Vr .EV

Zo 20 sept
WeekVieringen

9.30

EV (GS)

Bezinning:

Met redeneren raken de mensen steeds verder uit elkaar.
Met handelen vanuit het hart groeien ze naar elkaar toe.
Vincent Depaul, woorden voor elke dag

