
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 juni 2021 

HH Martelaren van Gorcum 
Amsterdam Watergraafsmeer 

Eucharistieviering 
 

Zondag 10.30uur 
 

Voorgangers: Pater Marianus en Ari van Buuren 
 

m.m.v. het Dames en Herenkoor 
"Jubilemus Domino" 

 

o.l.v. Catharina Bonsel 
Organist: Wim Stegeman 

Cantores: Catharina Bonsel, Jos Bakker en Anja Meiborg 
 

 

De vaste gezangen tijdens deze viering zijn genomen uit de mis van 
Gounod “Messe Brève 5” 

 
 

Geachte kerkbezoeker, het volgende is voor u van belang, 
 

Privacyregeling Martelaren van Gorcum kerk livestream 
 

Er worden beeld- en geluidsopnamen van deze kerkdienst gemaakt, 

die publiekelijk te zien zijn op YouTube. De camera staat gericht op 

de mensen die zich bij het altaar en de spreekgestoeltes bevinden. 

Met deelname aan onze kerkdienst geeft u toestemming aan de 

parochie dat er mogelijk opnames van u worden gemaakt als u zich in 

de hiervoor genoemde gebieden begeeft. Er worden geen herkenbare 

opnames gemaakt tijdens de communie-uitreiking.  
 

Tevens vanwege de covid-19 maatregelen die wij moeten hanteren 

binnen het bisdom Haarlem verzoeken wij u met klem tijdens de 

vieringen de in het liturgieboekje afgedrukte teksten van de liederen 

niet mee te zingen, deze worden door de cantores gezongen. 

Dank u voor het begrip. 
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Introïtus              Ps 80, 17.2 

 

Cibavit eos ex adipe frumenti, alleluia: et de petra, melle 

saturavit eos, alleluia, alleluia, alleluia Ps. Exsultate Deo adiutori 

nostro: iubilate Deo Iacob 

 

De Heer heeft zijn volk gevoed met tarwebloem, alleluia; Hij 

heeft het verzadigd met honing uit de rots, alleluia, alleluia, 

alleluia Ps. Juicht voor God, onze helper; jubelt voor de God van 

Jacob. 
 
 

Openingslied                allen staan 
De Heer is mijn licht en mijn heil 

PSALM 27 

t. I. Gerhardt, M. van der Zeyde / m. H. Brüggen 

 

Refrein: 

De Heer is mijn licht en heil 

wie zou ik dan vrezen? 

 

1 De Heer is mijn licht en mijn heil: 

wie zou ik dan vrezen? 

De heer is mijn burcht, mijn behoud: 

voor wie zou ik beducht zijn?    Refrein: 

 

2. Dat éne vroeg ik van de Heer, 

dat is al mijn verlangen: 

daar te zijn in het huis van de Heer, 

al de dagen mijns levens.     Refrein: 

 

3. Heer, hoor mijn aanroep tot U, 

geef mij genadig uw antwoord. 

Gij zegt en mijn hart spreekt het na: 

zoekt mijn aanschijn.” 

uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken  Refrein: 
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Woord van Welkom 
 

 

Kyrie 
Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 

 

Christe, eléison.  Christus, ontferm U over ons. 

Christe, eléison.  Christus, ontferm U over ons. 

Christe, eléison.  Christus, ontferm U over ons. 

 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 

Kyrie, eléison.   Heer, ontferm U over ons. 
 

 

Gloria 
Gloria in excelsis Deo.   Eer aan God in den hoge. 

Et in terra pax hominibus   En vrede op aarde aan de mensen 

bonae voluntatis.     die Hij liefheeft. 

Laudamus te.      Wij loven U. 

Benedicimus te.     Wij prijzen U. 

Adoramus te.      Wij aanbidden U. 

Glorificamus te.     Wij verheerlijken U. 

Gratias agimus tibi propter  Wij danken U om uw grote  

magnam gloriam tuam.   heerlijkheid. 

Domine Deus, Rex caelestis,  Heer God, hemelse koning, God  

Deus Pater omnipotens.   almachtige Vader 

Domine Fili unigenite,   Heer, eniggeboren Zoon, 

Iesu Christe.      Jezus Christus. 

Domine Deus, Agnus Dei,  Heer God, Lam Gods, 

Filius Patris.      Zoon van de Vader 

Qui tollis peccata mundi,  Gij die de zonden van de wereld 

miserere nobis.     wegneemt, ontferm U over ons. 

4 



 
 

Qui tollis peccata mundi,   Gij die de zonden van de wereld 

suscipe deprecationem nostram. wegneemt, aanvaard ons gebed. 

Qui sedes ad dexteram Patris, Gij die zit aan de rechterhand  

miserere nobis.     van de Vader, ontferm U over 

ons. 

Quoniam tu solus Sanctus.  Want Gij alleen zijt heilig. 

Tu solus Dominus.    Gij alleen de Heer. 

Tu solus Altissimus,    Gij alleen de allerhoogste 

Iesu Christe.      Jezus Christus 

Cum Sancto Spiritu,    Met de heilige Geest, 

in gloria Dei Patris.    in de heerlijkheid van God de 

Vader 

Amen.        Amen. 

 

 

Gebed 
 

 

Dienst van het woord 
 
 

1ste Lezing 
Uit het boek Exodus 24, 3-8 

 

(De bezegeling van het verbond tussen God en zijn volk) 

 

3 In die dagen stelde Mozes het volk in kennis 

van alle woorden en bepalingen van de Heer. 

Eenstemmig betuigde het volk: 

`Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, 

zullen wij onderhouden'. 

4 Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. 

De volgende morgen bouwde hij  

aan de voet van de berg een altaar, 

en stelde twaalf wijstenen op, 

5 

naar de twaalf stammen van Israël. 

5 toen gaf hij de jonge Israëlieten de opdracht 

stieren op te dragen 

als brand- en slachtoffers voor de Heer. 

6  Mozes nam de helft van het bloed, en deed dat in schalen, 

terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. 

7 Toen nam hij het verbondsboek. 

en las dit voor aan het volk. 

En zij verzekerden: 

`Alles wat de Heer zegt, 

zullen wij doen en ter harte nemen'. 

8 Vervolgens nam Mozes het bloed, 

sprenkelde dat over het volk, en sprak: 

Dit is het bloed van het verbond dat de Heer, 

• op grond van al deze woorden, met u sluit'. 

Zo spreekt de Heer. – Wij danken god. 

 

 

Tussenzang 
Het lied van het brood ten leven 

t. H. Oosterhuis / m. B. Huijbers 
 

Refrein: 

Neemt Gods woord met hart en mond, 

eet en drinkt zijn nieuw verbond, 

gedenkt uw Heer tot dat Hij wederkomt. 
 

1 Gij hebt ons toegesproken 

tot in de diepste nood. 

Uw lichaam werd gebroken, 

uw vlees is waarlijk brood.    Refrein: 

 

2 Waar velen zijn gestorven 

hebt Gij ons honderdvoud 

een nieuw bestaan verworven 

Gij zijt ons lijfbehoud.    (Geen refrein) 
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3 Gij roept ons uit de zonde, 

Gij maakt ons brood en wijn, 

om met elkaar verbonden 

opnieuw uw volk te zijn.    Refrein: 

 

4 O lichaam ons gegeven 

o Heer van ons bestaan, 

geef dat wij van U leven 

en niet verloren gaan.      (Geen refrein) 

 

5 Heer God, hier in ons midden, 

maak uw belofte waar. 

Nu laat uw woord geschieden 

en schenk ons aan elkaar.    Refrein: 

 

 

Acclamatie 
Oculi Nostri 

Taizé 

 

Oculi nostri ad Dominum Jesum, 

oculi nostri ad Dominum nostrum 

 

Onze ogen zijn gericht op de Heer Jezus, 

onze ogen zijn gericht op de Heer onze God. 

 

Evangelie                  allen staan 
Uit het evangelie volgens Marcus14, 12-16.22-26 

 

In een verbondsmaaltijd neemt Jezus afscheid van zijn leerlingen. 

In woord en beeld vat Hij de diepste bedoeling van zijn leven 

samen. 
 

12 Op de eerste dag van het ongedesemde brood, 

de dag waarop men het paaslam slacht, 

zeiden zijn leerlingen tot Jezus: 

7 

‘Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen 

zodat Gij het paaslam kunt houden?’. 

13 Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit 

met de opdracht: ‘Gaat naar de stad 

en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik draagt; 

volgt hem 

14 en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: 

De meester laat vragen: Waar is de zaal voor Mij, 

waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? 

15 Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien 

met rust bedden en van al het nodige voorzien; 

maakt daar alles voor ons klaar’. 

16 De leerlingen vertrokken, 

gingen de stad binnen, 

vonden alles zoals Hij het hun gezegd had 

en maakten het paasmaal gereed. 

22 Onder de maaltijd nam Jezus brood, 

sprak de zegen uit, 

brak het en gaf het hun, met de woorden: 

‘Neemt, dit is mijn lichaam’. 

23 Daarna nam Hij de beker 

en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe 

en zij dronken allen daaruit. 

24 En Hij sprak tot hen: 

‘Dit is mijn Bloed van het verbond, 

dat vergoten word voor velen. 

25 Voorwaar, Ik zeg u: 

Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt 

tot op de dag waarop Ik het, nieuw 

zal drinken in het koninkrijk van God’. 

26 Nadat zij de lofzang gezongen hadden 

• gingen zij naar de Olijfberg. 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Acclamatie 
Christe Salvator 

Taizé 
 

Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem. 
 

Christus, Redder, Zoon van de Vader, geef ons vrede! 
 

Preek 
 

Moment van Stilte 
 

Geloofsbelijdenis               allen staan 
 

Ik geloof in God de Almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer  

die ontvangen is van de Heilige Geest  

geboren uit de maagd Maria 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus 

gekruisigd is, gestorven en begraven.  

Die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden  

die opgestegen is ten hemel,  

zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader  

vanwaar Hij zal komen oordelen de levenden en de doden.  

Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk  

de gemeenschap van de Heiligen  

de vergeving van de zonden  

de verrijzenis van het lichaam  

en het eeuwig leven. 

Amen. 
 

Voorbeden 
 

Acclamatie 
Heer ontferm U over ons 
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Offertorium 
Panis angelicus 

c. César Franck (1822 - 1890) / arr. Henry Geehl (1881 - 1961) 
 

Panis angelicus    Brood van de engelen 

fit panis hominum;   wordt het brood van mensen; 

Dat panis coelicus    Het brood van de hemel maakt 

figuris terminum:    een einde aan de schaduwen: 

O res mirabilis!    O, groot wonder! 

manducat Dominum   dienaren, arm en nederig 

pauper, servus et humilis.  nuttigen hun Heer. 

 

 

Dienst van de Tafel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed over de gaven 
 

God van het verbond, brood en wijn bieden wij U aan  

als een offer van dankbaarheid 

voor de liefde die U ons betoont in Jezus Christus. 

Hij is uw grootste gave aan ons.  

Bouw ons op, zo bidden wij,  

aan deze ene tafel hier in ons midden  

tot het ene lichaam van Hem, uw Zoon,  

de bemiddelaar van het nieuwe verbond.  

Door Christus onze heer. Amen.  
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Prefatie 
 

De Heer zal bij u zijn.   

De Heer zal u bewaren 
 

Verheft uw hart  

Wij zijn met ons hart bij de Heer 
 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,  

om recht te doen aan uw heerlijkheid,  

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,  

altijd en overal door Christus onze Heer. 

 

Hij, priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft,  

heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven.  

Hij heeft zichzelf aan U opgedragen  

als offer voor onze verlossing. Ons heeft Hij bevolen  

voortaan dit offer aan te bieden om Hem te gedenken.  

Als wij dan eten van dit lam dat voor ons is geslacht,  

worden wij geestelijk sterk;  

als wij drinken van zijn Bloed dat voor ons is vergoten,  

worden wij innerlijk rein. 

 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,  

met allen die staan voor uw troon,   

loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde. 

 

Sanctus 
Sanctus, sanctus, sanctus,  Heilig, heilig, heilig, is de Heer, 

Dóminus Deus Sábaoth.  God der hemelse machten. 

Pleni sunt cæli et terra  Vol zijn hemel en aarde van uw 

glória tua.      heerlijkheid. 

Hosánna in excélsis.   Hosanna in den hoge. 
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Benedictus qui venit   Gezegend Hij die komt in de  

in nómine Dómini.   naam van de Heer. 

Hosánna in excélsis.   Hosanna in den hoge. 
 
 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 

ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 

Jezus uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw grootheid en uw 

wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw 

helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met 

ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn 

trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om 

Hem.  

 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn 

de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons tot Lichaam en 

Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen 

het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in 

de wereld bemind, nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot 

het uiterste toe.  

 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 

terugkeerde,  heeft Hij het brood zijn handen genomen, en zijn 

ogen opgeslagen naar U, God, de almachtige Vader, de zegen 

uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 

met de woorden:  

Neemt en eet hiervan, gij allen,  

want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, 

Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 

leerlingen en zei: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  want dit is de beker 

van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed, dat 

voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de 

zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.  
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Als wij dan eten van dit brood -en drinken uit deze beker,  

-verkondigen wij de dood des Heren – totdat Hij komt. 

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 

Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning 

van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U 

deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl 

wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 

 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw 

heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons 

hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons 

met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 

 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij u Vader, voor uw heilige 

Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid 

over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus 

en Johannes onze bisschop, en aan allen die Gij als herders in uw 

kerk hebt aangesteld. 

 

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de 

dood van ons zijn heengegaan. 

 

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de 

Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook 

met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben aangesteld, 

vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 

brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen 

zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de 

heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Amen. 
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Onze Vader 
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft. 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt; 

uw naam worde geheiligd; 

uw rijk kome; 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; 

en breng ons niet in beproeving; 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen.  

 

Vredeswens 
 

Zoals de leerlingen zich rond Jezus verzamelden voor het 

paasmaal in de bovenzaal, zo zijn wij hier nu samen rond de tafel 

van de Heer om hem te gedenken. Laten wij elkaar met een 

gebaar van verbondenheid de vrede toewensen, die ons 

bijeenbrengt en bijeenhoudt als het lichaam van Christus. 

De vrede van de Heer zij met ons allen. 

En met uw geest. 

 

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis    Lam Gods, dat wegneemt 

peccáta mundi:     de zonden van de wereld, 

miserére nobis.     ontferm U over ons. 

 

Agnus Dei, qui tollis    Lam Gods, dat wegneemt 

peccáta mundi:     de zonden van de wereld, 

miserére nobis.     ontferm U over ons. 
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Agnus Dei, qui tollis    Lam Gods, dat wegneemt 

peccáta mundi:     de zonden van de wereld, 

dona nobis pacem.    geef ons de vrede. 

 
 

Uitnodiging tot de communie 
 

De Heer zegt: ‘Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt  

blijft in Mij en Ik in hem of haar. 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie, het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spréék slechts een woord en ik zal gezond worden. 

 

Lichaam en Bloed van Christus bewaren ons tot het eeuwig leven. 

 

Amen.  

 

 

Na de communie is er een moment van stilte 
 

 

Communielied 
Adoro te devote 

 

1 Adoro te devote, latens Deitas, 

Quæ sub his figuris vere latitas; 

Tibi se cor meum totum subjicit, 

Quia te contemplans totum deficit. 

 

Ik aanbid U eerbiedig, verborgen God, 

die waarlijk schuilt gaat onder deze gedaanten; 

aan U onderwerpt zich mijn hart geheel; 

want als het U beschouwt, gaat het in U op. 
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2 Visus, tactus, gustus in te fallitur, 

Sed auditu solo tuto creditur. 

Credo quidquid dixit Dei Filius; 

Nil hoc verbo veritátis verius. 

 

Gezicht, gevoel en smaak schieten hier te kort; 

op het gehoor alleen steunt het geloof veilig. 

Ik geloof, wat de Zoon van God gezegd heeft; 

niets is meer waar dan dit woord der waarheid. 

 

3 In cruce latebat sola Deitas, 

At hic latet simul et Humanitas, 

Ambo tamen credens atque confitens, 

Peto quod petivit latro pœnitens. 

 

Op het kruis ging alleen de Godheid schuil; 

maar hier verbergt zich ook de mensheid. 

Doch beide gelovend en belijdend, 

bid ik, wat de goede moordenaar bad. 

 

4 Plagas, sicut Thomas, non intueor: 

Deum tamen meum te confiteor. 

Fac me tibi semper magis credere, 

In te spem habere, te diligere. 

 

Ik zie niet uw wonden, zoals Thomas, 

toch erken ik U als mijn God. 

Geef, dat ik steeds meer in U gelove, 

op U hope, en U beminne. 

 

5 O memoriale mortis Domini! 

Panis vivus, vitam præstans homini! 

Præsta meæ menti de te vívere, 

Et te illi semper dulce sapere. 
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O gedachtenis aan ‘s Heren dood, 

levend Brood, dat leven geeft aan de mens; 

geef, dat mijn ziel van U mag leven, 

en altijd in U haar genot mag vinden. 

 

6 Pie Pelicane, Jesu Domine, 

Me immundum munda tuo sanguine: 

Cujus una stilla salvum facere 

Totum mundum quit ab omni scelere. 

 

Liefdevolle pelikaan, Heer Jezus, zuiver mij, 

onreine, door uw Bloed, 

waarvan één druppel geheel de wereld 

verlossen kan van alle kwaad. 

 

7 Jesu, quem velatum nunc aspicio, 

Oro, fiat illud quod tam sitio: 

Ut te revelata cernens facie, 

Visu sim beátus tuæ gloriæ. Amen 

 

Jezus, die ik nu slechts omsluierd aanschouw, 

wil toch mijn vurig verlangen vervullen; 

dat ik U eens ontsluierd mag zien, 

en in het aanschouwen van uw glorie mijn zaligheid vinde. Amen. 
 
 

Slotgebed 
 

 

Mededelingen 
 

 

Wegzending 
 
 

Zegen 
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Slotlied                 allen staan 
Het lied van de vuuroven 

t. H. Oosterhuis / m. Nu dijn leven is gedreven 

 

1 Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn naam, 

verheft Hem voor eeuwig, dankt foor uw bestaan. 

Looft de Hem die gezeten is op tronen van gezang. 

Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang. 

 

2. Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur 

gij wolken en dromen, nachten, dag en duur, 

licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad 

weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad. 

 

3. Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw, 

de slang en de vis, de vogel en de leeuw, 

geesten in de hemel en gij mensen met uw stem: 

gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem. 

 

4. Looft Hem, ook wie zondigt, looft Hem kwaad en goed. 

Looft Hem, die zijn Woord in u mens worden doet. 

Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft. 

Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft. 
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Gaven voor de Collecte (richtlijn € 5) bij uitgang achter in de kerk 
of in Koffiebeuk of via Bankrekening van de Kerk. 

 

 

 

U bent van harte welkom, 
met in acht neming van de 1,5m afstand, 

in de koffiebeuk voor nagesprek over de viering met de voorgangers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Volgende week zondag 13 juni gaan Jaap van der Mey en Ari van 

Buuren voor in een Woord en Communieviering. 

Meerklank zal deze viering de cantores verzorgen onder begeleiding 

van Jan Paul Spaendonk dirigent en pianist en Tom de Vries op 

Drums. 
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Contact met de pastor voor gesprek of vieringen  

Wanneer u een gesprek wilt met onze pastor Pater Marianus, kunt u 

hem bereiken op 020-6653830 of via de mail: 

pastor@hofkerk.amsterdam.  

Pater Marianus houdt spreekuur op de pastorie, vrijdags van 10.30 – 

11.30 uur.  

 

Contact met de parochie via website en nieuwsbrief  

Het laatste nieuws over Parochie en Kerk vindt u op onze website  

http://hofkerk.amsterdam/. Ook informeren wij u graag via onze twee 

wekelijkse email nieuwsbrief. Als u deze nog niet ontvangt, kunt u 

zich hiervoor eenvoudig opgeven via de knop op de homepage van de 

website (aan de rechterkant).  

 

Mogelijkheden voor zaalhuur  

Heeft u ruimte nodig voor een activiteit met uw familie of uw bedrijf, 

dan kunt u één van de zalen in onze pastorie huren. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met secretariaat@hofkerk.amsterdam 

 

Collectes en activiteiten  

Voor bijdragen aan de collecte en activiteiten is het richtbedrag 

minimaal Euro 5 per activiteit. Voor de kerkbalans hopen wij een 

bijdrage van minimaal Euro 10 per maand per volwassene. Voor 

machtigingen en periodieke schenkingen kunt u contact opnemen via 

secretariaat@hofkerk.amsterdam. Uw bijdrage kunt u overmaken op 

het banknummer van de parochie HH Martelaren van Gorcum, IBAN 

NL13 INGB 0000 1225 88. Betalingen aan de parochie zijn voor u 

fiscaal aftrekbaar. Alvast dank voor uw bijdrage. 
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