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Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis 

Door de week: elke dinsdag en elke eerste vrijdag van de maand om 17:15 uur 

 

 

LITURGISCH  PROGRAMMA FEBRUARI 2022 

 

Attentie i.v.m. de besluiten van de bisschoppen rond corona. 

di. 01 febr. 19.15: eucharistieviering; pr. B.Beijk 

wo.02 febr. 19.15: feest van Maria Lichtmis en H.Blasius zegen. Pr.B.Beijk 

vr.04 febr.  19.15: Eerste vrijdag van de maand; eucharistieviering. Pr.B.Beijk 

za.05 febr. 17.15: eucharistieviering van de 5de zondag d.h.j. pr. B.Beijk. 

zo.06 febr. 10.30: hoogmis van de 5de zondag door het jaar. Pr.B.Beijk 

di.08 febr.  19.15: eucharistieviering. Pr.  M.Reneerkens 

za.12 febr. 17.15: eucharistieviering van de 6de zondag door het jaar Pr.M.Reneerkens 

zo.13 febr. 10.30: hoogmis van de 6de zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens 

di. 15 febr. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens. 

za.19 febr.17.15:  eucharistieviering van de 7de zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs 

zo,20 febr. 10.30: hoogmis van de 7de zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs 

di.22 febr. 19.15:  eucharistieviering. Pr. B.Beijk 

za.26 febr. 17.15: eucharistieviering van de 8de zondag door het jaar. Pr. B.Beijk 

zo.27 febr. 10.30: hoogmis van de 8de zondag door het jaar. Pr. B.Beijk  

di. 01 mrt. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk 

wo.02 mrt. 19.15: Aswoensdag, begin 40-dagentijd. Pr. B.Beijk 

vr.04 mrt. 19.15:  eucharistieviering van eerste vrijdag van de maand. Pr. B.Beijk 

za.05 mrt. 17.15.: eucharistieviering van de 1ste   zondag van de vasten. Pr.B.Beijk 

zo.06 mrt. 10.30:  hoogmis van de 1ste zondag van de vasten. Pr.B.Beijk   

 

Mochten er vanwege coronamaatregelen nog veranderingen optreden, dan proberen wij 

u zo snel mogelijk te informeren. 

 

 

Misintenties voor de maand februari 2022 

di. 01 febr.: overleden Hans Schaareman; overleden Joop Pieterse; 

wo.02 febr.: overleden Nico Oosterman; overleden Pauline van der Heijden 

vr.04  febr.: voor al onze priesters; voor de zieken in onze kapel die niet 

                  bij name genoemd worden; 

za.05 febr.: voor al onze weldoeners;overleden Joop en Piet Rijk 

zo.06 febr.: voor onze zieke Yousef Serraf en Mariet Rijk; voor overleden  

                  Jan en Ben Steijger;  overleden Peter van Leusden; overleden Toon 

                  van  der Heijden en  kleinzoon Wouter; levenden en overledenen 

                  van de fam. Rijk de Boer; overleden Jan Brinkhof; voor de familie 

                  Paagman en Van Haaren; 

di.08 febr.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt; 

 



za.12 febr.:  voor de zieke Aad en Mariet en Yousef;  overleden John van Heel; 

zo.13 febr.:  voor de jarige Emmie en Marianne;  overleden Dries van Zon;  

                   overleden Jan Brinkhof; overleden ouders  Van Paassen van Bohemen; 

                   overleden Jan Stolk; overleden Bep Hoogduijn; overleden Peter van 

                   Leusden 

di.15 febr.:  voor al onze kinderen en kleinkinderen; 

za.19 febr.:  overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Jan en Lenie Hoes; 

zo.20 febr.:  voor de jarige Aad Windmeijer;  overleden Jan Brinkhof; overleden 

                   Tineke de Vreede; overleden Nel van Zon;overleden John van Heel; 

                   Overleden Peter van Leusden; overleden Wim van Zon; overleden 

                   Cornelia van Zon van Leeuwen; 

di.22 febr.:  overleden Hans Schaareman; overleden Joop Pieterse; 

za.26 febr.:  overleden Ine van der Burg; overleden Jaap Uijlenbroek; 

zo.27 febr.:  overleden Jan Brinkhof; overleden Bert Bom; overleden ouders Van  

                   Rijn van Zon; overleden John van Heel; overleden Francisca Clara en 

                   Franciscus Muller –Weber; overleden Peter van Leusden; voor de 

                   families Paagman en Van Haaren; overleden Jan Bentvelsen 
 

Andere belangrijke dagen deze maand: 

Wo.02 febr.: Opdracht van de Heer in de tempel; Maria Lichtmis 

Do. 03 febr.: feest van de H. Blasius 

Za. 05 febr.: feest van de H.Agatha 

Vr. 11 febr.: feest van  Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Ma. 14 febr.:feest van HH. Cyrillus en Methodius patronen van Europa 

Di. 22 febr.: feest van Sint Petrus Stoel 

 

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! 

U kunt de kalender nog steeds kopen aan het einde van iedere  viering bij Job Duijndam 

of Niek of Corry Zeestraten. De kalender kost € 8.50. 

 

Vanuit het bestuur. 

Eerst een droevige mededeling. Peter van Leusden, een hele trouwe kerkganger, is op 

zondag 23 januari om 17.50 uur aan een fatale herseninfarct bezweken. Laten we voor 

hem bidden. 

Onze vasten en adventsactie voor zuster Van der Reijken in Bolivia heeft een mooi 

bedrag opgeleverd van € 1381,45  Het bedrag is door de penningmeester overgemaakt. 

Iedereen hartelijk dank voor de goede gaven. Dit jaar richten we ons op de werken van 

de blauwe zusters zoals Maria Klessens. 

 

Actie kerkbalans  

Ons geloof levend houden door een wekelijkse druk op de knop van de televisie zal niet 

lukken. Alles waar we in geloven vraagt van ons om actie, om betrokkenheid om 

voeding. Zoals elke relatie moet ook de relatie met onze God gevoed worden,  willen we 

er vertrouwen uit putten. Afgelopen zondag lazen we in de lezingen nog dat we allen 

ledematen zijn van één lichaam; het lichaam van Christus Kerk; we zijn een 

gemeenschap en die voeden we niet als we thuis zitten. Onze kapel is de plaats van 

samenkomst, gemeenschap en communie en betrokkenheid op elkaar. Om die mooie 

kapel van samenkomst in stand te houden komen we weer vragen om mee te doen met 

de kerkbalans. En U weet hoe bijzonder goed en loyaal u altijd bent. We rekenen op u. 

De envelop ligt achterin de kapel voor u klaar. Hartelijk dank. 

 

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor februari 2022 

Dat de catechisten, die geroepen zijn om het Woord van God onder te mensen te 

brengen , daarvoor de juiste inspiratie krijgen. Bidden wij voor de vrouwen van 

godgewijd leven, in dankbaarheid voor hun zending en moed: dat zij nieuwe antwoorden 

blijven vinden op de uitdagingen van onze tijd. 

 



 

Gebed om roepingen februari 2022. 

Dat de Heer goede herders schenkt aan zijn volk: priesters die zijn volk heiligen met de 

instrumenten van Gods genade.           Dat de Heer arbeiders roept tot zijn wijngaard, 

opdat zij mogen werken met het vuur van de naastenliefde en – gesterkt door Gods 

Geest – de verlossing van Christus mogen brengen naar alle mensen.                                                                                   

Dat de Heer, die zorgt voor zijn volk, diakens roept, die in woord en daad getuigen van 

Gods liefde tot het uiterste toe, die beschikbaar zijn en hun broeders en zusters nabij zijn 

in Jezus’ Naam. 

 

 

Bezinning 

Op 2 februari viert de Kerk het feest van Maria Lichtmis ofwel “de opdracht van de Heer”. 

Vroeger werd dit feest gevierd als afsluiting van het kerstfeest, waarbij nog eens werd 

overwogen dat “het Woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond.” Deze laatste 

zin wordt gedurende het jaar steeds weer herhaald en kan ons helpen bij onze bezinning 

op het Woord van God. Het Woord, Jezus zelf, woont immers nog altijd bij ons. Hij is de 

Emmanuel, God met ons, die als gekruisigde en verrezen Heer beloofd heeft, dat Hij 

altijd bij ons zal zijn:” Ziet, Ik ben met u !” Dit is ook de toezegging die we telkens weer 

in de liturgie horen:” De Heer zij met u !” Deze uitdrukking kan misschien de indruk 

wekken dat de Heer “met ons  moge zijn.” In feite is het echter veel meer: Hij is met ons 

en door ons bewust geloof treden we binnen in zijn aanwezigheid.                                                                                      

Op de eerste zondag van deze nieuwe maand horen we de apostel Paulus zeggen: “Door 

de genade van God ben ik wat ik ben !” De apostel bezint zich op zijn levensloop en ziet 

in dankbaarheid en verwondering terug op hetgeen God in zijn leven gedaan heeft. Hij 

zegt niet wat hij zelf allemaal gedaan of gepresteerd heeft, doch erkent Gods werk in en 

door hem. Paulus beziet zijn leven vanuit God, zeker ook vanuit zijn bekering op weg 

naar Damascus en wat daarna gebeurd is. Het Woord van God, Jezus zelf,, is ook in hem 

vlees en bloed geworden. Zijn bezinning op het Woord en God is tevens een bezinning op 

zijn leven, vanuit het licht dat God hem gegeven heeft.                              Zo bezien 

kan ook uw “bezinning op het Woord van God “ een goede aanleiding zijn om u te 

bezinnen op uw leven , misschien vanuit uw persoonlijke levensloop of vanuit uw 

ervaringen in de laatste maanden of jaren. “Door de genade ben ik wat ik ben !”Dit 

woord leidt ons terug van wie ik ooit was, naar wie ik nu vanuit de genade van God 

geworden ben. Dit kan een dankbaarheid bewerken: hoe Godin uw leven “het stuur” 

heeft overgenomen en uw leven bepaald heeft. Maar ook kan dit woord een verlangen in 

u bewerken: om nog meer mens te worden die zich laat leiden , vormen en veranderen 

door de genade van God.        Alleen van de eeuwige God mag men zeggen: “Die was, 

die is en die komen zal.” Van de mens die Christus volgt moet men constateren dat er 

een  “menswording” plaatsvindt, d.w.z. door de genade van God worden we meer mens 

zoals God het in zijn wijsheid bedoeld heeft. In feite is dit de weg van de heiliging: je 

laten vormen en willen groeien vanuit Gods aanwezigheid. Hij schenkt ons elke dag 

genade, om eens – bij de vervulling en voltooiing van ons leven te kunnen zeggen: door 

de genade van God ben ik wat ik ben….en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest ! 

 

 


