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19 januari 2020         Eucharistieviering       Voorganger: kapelaan van Velthoven 

Koor: Cuyperskerkkoor o.l.v. drs. Jochanan van Driel 

Liederen: 

Openingslied GVL 611 Lied van Epiphanie  

Kyrielied AV Groen nr. 6 blz. 8 Kyrie, Christe, Kyrie.  

Gloria GVL 652 1, 3, 4, 6 Lied van het Geloof 

Eerste lezing Jesaja 49,3,5-6  

Tussenzang AV Groen Psalm 138 blz. 20 Loven wil ik u met heel mijn 
hart 

Tweede lezing  1 Korintiërs  1,1-3  

Evangelievers GVL 260 Haleluja 

Evangelie Johannes 1,29-34  

Evangelie acc.  GVL 265  U komt de lof toe 

Preek/homilie   

Orgel Orgel Orgelmeditatie 

Geloofsbelijdenis Gebeden  

Acclamatie voorbeden AV (groen) blz. 8 nr. 5 Heer ontferm U 

Collecte AV (groen) blz. 35 nr. 13 Eens aten de vaderen  

Heilig GVL 291  Heilig, Heilig 

Eucharistische acclamatie  GVL 304 Als wij dan eten 

Onze Vader  gebeden gebeden 

Vredeswens  AV blz. 16 nr.8 (standaard 
uit map 213) 

Vrede voor jou 

Lam Gods  GVL 331  Lam Gods 

Communie orgel Orgel  Orgel  

Zending en zegen   

Slotlied GVL 649, koor coupletten, 
volkszang refrein 

Werktuig van vrede.  

 
Misintenties 

Marietje van Hecke-Heijens en Eduard van Hecke 
Erna van der Spiegel-de Koeijer 
Carolus Roelandt 
Monny Pieters 
Rudi Corijn 
Johan de Krijger en Annie de Krijger-Rammeloo 
Annie Pielaat-Segers en ouders 
Uit dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk 

 

Collecte 

Er is vandaag één collecte bestemd voor onze eigen parochiekern en voor de noden van ons 

bisdom. 

De opbrengst van de collecte van zondag 12 januari bedroeg: plaatsengeld         € 66,40 
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Mededelingen en bijzondere activiteiten voor de komende week. 

Week van Gebed voor de eenheid 2020 

‘Gebed is het centrum van het christelijke leven. Het is het enige noodzakelijke. Het is leven 

met God in het hier en nu’. – Henri Nouwen  

De vier geloofsgemeenschappen van Axel nodigen jullie uit om tijdens de landelijke Week 

van Gebed voor de eenheid met ons mee te bidden voor de Kerk en de wereld, voor Axel en 

onszelf. Ondanks verschillen, is hetgeen ons bindt groter: het geloof in Jezus Christus. Tijdens 

vier avondgebeden is er tijd voor onderlinge ontmoeting, gebed en inspiratie.  

Vanaf 18.45 ben je welkom, om 19.00 begint het gebed zodat je maximaal rond 19.45 naar je 

sportclub of vergadering kan gaan.  

Ma 20 januari            GKV Axel  

Di 21 januari              Capitol Family Centre Axel 

Wo 22 januari            PKN Axel  

Do 23 januari              Elisabethparochie 

*Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt – Kerkdreef 21(bijzalen kerkgebouw)  

*Capitol Family Centre Axel – Walstraat 33(Gregoriuscentrum, 2e ingang gelijk rechts) 

*Protestantse Gemeente Axel(PKN) – Koestraat 2 (jeugdruimte in kerkgebouw, tegenover De     

Passage)  

*De Elisabethparochie (RK) – maakt gebruik van de jeugdruimte in het PKN kerkgebouw. 

In de week van gebed voor de eenheid van de Christenen gaat kapelaan van Velthoven op 

vrijdag 24 januari om 19uur voor in de oecumenische gebedsviering in de katholieke 

kerk op de Markt te Assenede. Dit is een initiatief van onze Elisabethparochie, de Protes-

tantse Gemeente Philippine, Sas van Gent, Sluiskil en de parochie Heilige Franciscus van As-

sisi in Assenede-Evergem-Zelzate. 

U bent van harte welkom om met ons mee te bidden voor de eenheid van de Christenen. 

Zondag 26 januari is er een woord en communiedienst. Voorganger is de werkgroep Li-
turgie en het St. Ceciliakoor zingt o.l.v. Willy van Limmen. 

Privacy 

Tijdens onze vieringen en bijeenkomsten worden er soms foto's gemaakt. Wilt u niet dat een 

foto waar u op staat voor publicatie wordt gebruikt, dan kunt u dit kenbaar maken aan de fo-

tograaf. 


