Zondag 1 mei t/m zondag 8 mei 2011

Eucharistieviering
Voorganger:
Pastor Raymond Maas
Lector:
Antoinette van der Wal
Koor:
Samenzang
Orgel:
Mike Lankreijer
De collecte is voor onze eigen parochie.
===
INTENTIES
Voor de overledenen:
- Johannes Bernardus Janssen
- Johanna Dekker – van Baar
- Bernardus Eringfeld
- Loek Kanij
- Miloes Maton
- Johannes Overwater
- Piet de Horde
Amnesty International
===

ORDE VAN DIENST
Openingslied:

411 – Christus die verrezen is

Woord van welkom
Lied om ontferming: 212
Gloria of Loflied:
Openingsgebed

118-II – cpl. 1-9-10

van de andreas-parochie
almere-buiten

BLOEMEN
De bloemen zijn deze week voor:
Familie G. Arink, Septemberstraat 83
Mw. M. Bank-de Wilde, Palembangweg 106
Wie wil ze na afloop van de viering van 11.00 uur
meenemen en even bezorgen? Alvast dank.

Mededelingen

2e Zondag van Pasen – Beloken Pasen

1e lezing:

Handelingen 2, 42-47

Tussenzang:

424 - De Heer is waarlijk opgestaan

Evangelie:

Johannes 20, 19-31

Acclamatie:

265 - U komt de lof toe

Overweging:
Geloofsbelijdenis:
Geloofsbelijdenislied
(melodie: Blowing in the wind)
God ik geloof in uw scheppende kracht,
Uw liefde voor iedere mens,
ik geloof U als vader, die steeds op ons wacht
en in ons geluk als uw wens,
ik geloof in uw Geest die ons nimmer ontbrak,
Hij houdt ons in liefde bijeen.
Maak sterk ons geloof,
zo wankel en zo zwak,
door twijfels en moeilijkheden heen.
Christus de Zoon van de levende God,
op aarde verschenen als mens,
ik geloof u als eerlijk begaan met ons lot,
en in ons geluk als uw wens,
ik geloof dat het lijden en sterven U brak
en dat U weer levend verscheen.
Maak sterk ons geloof,
zo wankel en zo zwak,
door twijfels en moeilijkheden heen.
Samen verenigd rond Christus de Heer,
zo vormen wij samen de kerk,
ik geloof in haar ware gestalte en leer,
haar eenheid in liefde en werk,
ik geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak
door dood en verrijzenis heen.
Maak sterk ons geloof,
zo wankel en zo zwak,
door twijfels en moeilijkheden heen.
Offerande en collecte:
Voorbede:
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Gebed over de gaven:
Prefatie:
van Pasen
Heilig heilig:

291

Eucharistisch gebed: 732
Onze Vader:

322

Vredeswens:
Lam Gods:
Lam Gods, dat onze zonden
(melodie: Wie als een God wil leven – GvL 546)
Lam Gods, dat onze zonden heeft gedragen,
Lam Gods, dat onze zonden heeft gedragen,
wil U ontfermen over ons
en hoor naar onze vragen,
en hoor naar onze vragen.
Lam Gods, dat onze zwakheid wilde delen,
Lam Gods, dat onze zwakheid wilde delen,
U stierf maar overwon de dood,
om onze pijn te helen,
om onze pijn te helen.
Lam Gods, aanhoor, versta hier onze gebeden,
Lam Gods, aanhoor, versta hier onze gebeden,
wijs ons de weg, Heer, ga ons voor,
O God, geef ons de vrede,
O God, geef ons de vrede.

Communie:
Communielied:

555 – Wij groeten u o koningin

Slotgebed:
Mededelingen:
Zegen en zending:
Slotlied:

532 – U zij de glorie
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AGENDA
Zondag 01 mei
19.00 – 21.00 uur 15+ Jongerengroep
Dinsdag 03 mei
09.00 – 12.00 uur is het Parochiecentrum open
Tonny is gastvrouw
09.30 – 11.45 uur Open Kerk
Woensdag 4 mei
19.30 uur Mariaviering - Dodenherdenking
Donderdag 5 mei
19.00 Jongerengroep 12 – 14 jaar
20.00 uur Regiovergadering RK
Vrijdag 6 mei
10.00 uur Eucharistieviering in Buitenhaeghe
09.00 – 12.00 uur is het Parochiecentrum open
Els, Martijn en Marjolein zijn gastvrouw-/heer
Zaterdag 07 mei
19.15 uur Poolse viering
Zondag 08 mei
09.15 uur Moederdag – Woord en Communieviering (DOP)
19.00 uur Spaanse viering
AFSLUITING STAALSTRAAT
Maandag 2 en dinsdag 3 mei wordt de Staalstraat afgesloten
In verband met de opbouw van de bouwkraan voor het nieuwe
winkelcentrum.
Een omleidingroute wordt aangegeven via Madridweg en Westeinde.
BISDOMBLAD SAMEN KERK
Het aprilnummer van het bisdomblad is ontvangen.
U kunt na de dienst gratis een exemplaar meenemen.
JONGERENPASTORAAT BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM
Wereldjongerendagen: 16 t/m 21 augustus 2011 in Madrid (WJD)
Deze jongerenbijeenkomst, georganiseerd door de Katholieke Kerk, wordt
eens in de drie jaar gehouden en is het grootste jongerenevenement
ter wereld. Ruim een miljoen jongeren van over de hele wereld verzamelen
zich in Madrid voor een uitbundig en intiem feest van geloof.
Meer informatie vind je op de website: www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd.
of bel Beate Gloudemans, tel. 023-5112637.
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