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Week van 24 t/m 30
0 januari 2021
3de zondag door het jaar
Bidweek voor de Eenheid van de Christenen.
Eucharistieviering via live-stream
Openingsritus: nr.701.
Schuldbelijdenis: nr.703.
Kyrië: nr.719. Gloria: nr. 720.
1ste lezing: Jona 3, 1-5.10

Het woord des Heren werd gericht tot
Jona: “Begeef u op weg naar Ninive, de
grote stad, en verkondig haar de
boodschap die Ik u zal ingeven.” En
Jona begaf zich op weg naar Nineve
zoals de Heer hem bevolen had. Nineve
nu was een geweldig grote stad, wel drie
dagreizen groot. En Jona begon de stad
binnen te trekken, een dagreis ver en hij
preekte als volgt: “Nog veertig dagen en

Ninive zal vergaan!” De mensen van
Ninive geloofden het woord van God; ze
riepen een vasten af en van groot tot
klein deden zij allen het boetekleed aan.
En God zag wat ze deden en hoe ze zich
van hun slecht gedrag bekeerden. En Hij
kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang
gedreigd had en Hij voerde zijn dreiging
niet uit.

Tussenzang: Psalm 25
Refrein: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord, want
Gij zijt mijn God en Verlosser. Refrein.
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming. Herinner u niet het
kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen. Refrein.
De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg. Hij leidt de geringe
langs eerzame paden, Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen. Refrein.

2de lezing: 1 Korintiërs 7, 29-31
Broeders en zusters, de tijd is kort
geworden. Laten daarom zij die een
vrouw hebben, zijn als hadden zij ze
niet; zij die wenen, als weenden zij niet;
zij die zich verheugen, als waren zij niet

verheugd; zij die kopen, als werden zij
geen eigenaar. Kortom, zij die met het
aardse omgaan, moeten er niet in
opgaan; want de wereld die wij zien gaat
voorbij.

Tussenzang: Halleluja. Het Rijk Gods is nabij: gelooft in de Blijde Boodschap . Halleluja
Evangelie: Marcus 1, 14-20
Nadat Johannes was gevangen genomen
ging Jezus naar Galilea en verkondigde
er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: ‘De
tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde
Boodschap.’ Toen Jezus eens langs het
meer van Galilea liep zag Hij Simon en
de broer van Simon, Andreas, terwijl zij
bezig waren het net uit te werpen in het
meer; zij waren namelijk vissers. Jezus
sprak tot hen: ‘Komt, volgt Mij; Ik zal

maken dat gij vissers van mensen
wordt.’ Terstond lieten zij hun netten in
de steek en volgden Hem. Iets verder
gaande zag Hij Jacobus, de zoon van
Zebedeüs, en diens broer Johannes; ook
zij waren in de boot bezig met hun
netten klaar te maken. Onmiddellijk riep
Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs
met de dagloners in de boot achter en
volgden Hem.

U komt de lof toe: nr. 265.
Overweging.
Geloofsbelijdenis: nr.721.
Voorbeden.
Prefatie en Eucharistisch gebed: nr. 743

Mededelingen:
Beste mensen,
Tijdens de persconferentie van het kabinet op dinsdag 12 januari is een verlenging van de
lockdown tot en met 9 februari aangekondigd.
Het parochiebestuur en pastoresteam hebben daarom besloten om de geldende beperkingen
in de parochie ook te verlengen t/m 9 februari.
Dat betekent dat er (afgezien van uitvaartdiensten) geen vieringen met kerkgangers zijn t/m
9 februari. Wel blijven er livestreamvieringen op zondag (11.00 uur) en dinsdag (19.00
uur).

Het is erg jammer, maar we moeten door de zure appel heen bijten. Laten we hopen en
bidden dat de verlenging het gewenste effect zal hebben en dat er na 9 februari weer wat
meer kan.
Met vriendelijke groet, Jack Geurts
Ook het kerkelijk leven kwam door het coronavirus onder druk te staan. Door de
beperkingen daalde de collecte-inkomsten terwijl er extra kosten gemaakt moesten worden.
Des te belangrijker is dit jaar dan ook de jaarlijkse Actie Kerkbalans waarbij de kerk een
beroep doet op de financiёle bijdrage van de parochianen.
De actie is 16 januari van start gegaan
en parochianen die nog niet van tevoren ingetekend hebben worden op de gebruikelijke
manier door een parochiaan met een brief benaderd voor deelname.
Wilt u een misintentie opgeven dan kunt u dat via het secretariaat of per email doen,
telefoonnummer, adres en banknummer staan vermeld in de Rondom.
De vieringen zijn dus te volgen via de website van onze parochie.
www.deheiligefamilie.nl, dan ga je links naar boven en klik op de streepjes, klik dan op
vieringen en daarna op online vieringen.
Mocht dit niet lukken dan kan je naar YouTube gaan en daar onder 'de parochie de heilige
familie' de viering opzoeken.
• Iedere zondag om 11.00 uur
• Iedere dinsdag om 19.00 uur
Soms, is het zo druk in de lucht dat direct uitzenden niet lukt.
Maar de viering is dan wel opgenomen en wordt later uitgezonden.
U kunt de Weekbrief ook ontvangen op de website via onderstaande link en scrol naar het
eind van de pagina voor de weekbrief:
https://deheiligefamilie.nl/kerkwijken/st-antonius-van-padua/
Gebedsintenties Oud-Beijerland
Zo
Michiel Ypma
Adrie Ruts-Booij
Willem Groen en Elisabeth Groen-Raets en overleden kinderen
Cornelia van Overbeek
Franciscus Jacobus Willibrordus van Zeeland
Gerardus Hendrikus Koenraadt en Claziena Christina Maria Koenraadt-van Rhijn

God wij bidden voor de wereld vol
onrecht en geweld
die zucht naar verzoening en verlossing: geef ons de moed op te
komen voor hen die onrecht lijden, voor wie bevrijding een utopie
lijkt.
God, wij bidden voor uw kerk:
leer haar te leven vanuit de vergeving die ze verkondigt
en waarvan ze zelf leeft;
dat ze onvermoeibaar zoekt naar wegen van
verzoening en vrede.

De eerste lezing komt uit het Boek Jona. Het boekje is van vrij late datum, vermoedelijk
van de vierde eeuw voor Christus. Het werd met andere woorden lang na de Babylonische
ballingschap geschreven. Toch houdt de schrijver vast aan het gegeven dat de vreemde
metropool het centrum is van gewelddadigheid en onderdrukking. Jona wordt door de
Heer geroepen om tegen de gang van zaken in Ninive te prediken. Het boekje draait om de
verhouding tussen de Heer en zijn profeet.
Na de inleidende verzen volgt het hoofdthema: Jona kondigt het oordeel aan, maar de
bevolking vernedert zich. Door een terugblik in de verzen 6 tot 9, wordt verklaard hoe het
tot de vasten kwam. In vers 10 volgt de ontknoping: de Heer krijgt berouw en doet niet wat
Hij gezegd had te zullen doen.

