
Programmaboekje
vrijdag 29 april t/m zondag 1 mei 2022

“Sta op en kom in beweging!”
vgl. Handelingen 26, 16





Welkom 
 
Van harte welkom op de WJD@Home op Ameland – als voorbereiding op 
de grote WJD van 2023 in Lissabon – met een overvol en zeer 
afwisselend programma. Gebruik dit boekje als gids door het weekend 
heen. Vanaf pagina 2 t/m pagina 16 kun je alle tijden en activiteiten 
volgen. Houd je aan de tijden en laat niet de hele groep op je wachten. 
Vanaf pagina 17 kun je de teksten van de liturgieën vinden die we dit 
weekend met elkaar vieren. 
 
We zijn met een groep van meer dan 100 mensen. Om alles goed te 
laten verlopen horen daar wat regels bij: 
 
• Iedereen heeft zin in een leuk en inspirerend weekend. Wees dus 

sociaal en laat niemand verloren lopen. 
• We slapen op zalen. Jij hebt een eigen bed en je eigen spullen. 

Gebruik deze en laat andermans spullen met rust. 
• Zet tijdens de programmaonderdelen je telefoon op stil en app, 

twitter, etc. niet. Wel mag je je telefoon gebruiken om foto’s te 
maken en ze eventueel later te delen. In je vrije tijd mag je uiteraard 
wel bellen, appen, twitteren etc. 

• Op vrijdagavond en zaterdagavond is er alcohol verkrijgbaar. 
Uiteraard Nix 18! En voor de overige deelnemers… Wees matig met 
alcohol, dan blijft het gezellig. 

• In dit weekend zijn de gedragsregels van toepassing. Dit betekent 
voor iedereen dat je niemand verbaal of fysiek bedreigt. Voel jij je als 
deelnemer bedreigd, door een mededeelnemer of een 
medewerker/groepsleider, doordat er bijvoorbeeld iemand is die 
tegen je schreeuwt of je pest. Of dat iemand je lichamelijk te dichtbij 
komt en je dit niet wilt, stap dan naar één van de twee 
vertrouwenspersonen. Dit zijn Angela Brantjes (06-10434522)en 
Frank Steijger. Je kunt je probleem met hen bespreken en zij gaan 
vertrouwelijk met je informatie om. 

 
En verder? Geniet van dit unieke weekend. Groei in je geloof en neem alle 
positieve ervaringen mee naar huis en draag daar het Evangelie uit. 
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Vrijdag  - 29 april 2022 
 
vrijdag 20.00 uur: vertrek boot 
Holwerd – Ameland. We zijn dit weekend op Ameland.  
 
Het wad 
Prachtige vergezichten, mooie luchten, maar ook een voedselreservoir 
voor vele soorten vogels en vissen, dat is het wad. Het ondiepe 
kustzeegebied van 1 miljoen hectare groot loopt van Den Helder tot aan 
Denemarken. Twee maal per etmaal stroomt hier water in en uit, wat 
zorgt voor een prachtig schouwspel. Bij vloed is het een grote zee en bij 
eb valt ongeveer de helft van het waddengebied droog, wat voor een 
ingewikkeld landschap van slikken, geulen en zandplaten zorgt. Sinds juni 
2009 staat de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst, een 
bekroning voor dit unieke getijdenlandschap! 
 
Meest vogelrijke gebied 
Het Waddengebied wordt het meest vogelrijke gebied van West-Europa 
en Noord-Afrika genoemd. Door eb en vloed  ontstaat zowel op de 
wadbodem als in het water een enorm voedselreservoir voor 600 tot 
1.000 vogels per vierkante kilometer: plankton, algen, wieren, 
verschillende soorten jonge vis, garnalen, wormen en schelpdieren zijn 
hier te vinden. Per jaar trekken door dit rustgebied dan ook zo'n 5 à 6 
miljoen vogels. Het heeft een unieke betekenis voor de vogelstand in 
Europa en als natuurgebied kent het zijn weerga niet. 
 
Wadvogels 
Wadvogels is een verzamelnaam voor zo’n 40 soorten eenden, 
meeuwen, steltlopers en ganzen die voor voedsel voor een groot deel 
afhankelijk zijn van het wad. Natuurlijk zijn er ook vogels die geen 
wadvogels te noemen zijn, maar hier wel veel voorkomen, zoals de 
goudplevier, kievit, spreeuw, kraai en de kwikstaart. 
Het wad: een prachtig en uniek natuurgebied. Vanaf Ameland biedt de 
Waddenzee in elk jaargetijde een prachtig schouwspel! 

 
Nes 
We zijn te gast in de plaats Nes. 
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Over Nes 
Met circa 1.200 inwoners is Nes één van de grootste dorpen van het 
Waddeneiland Ameland. In Nes komt al het goede van het 
Amelander verleden en heden samen. In het dorp zijn zowel een aantal 
fraaie commandeurswoningen alsook een modern winkel- en 
uitgaanscentrum. 
 
Restaurants en winkels 
Wie van gezellige drukte houdt, is in Nes zeker op zijn plaats. Winkels en 
restaurants harmoniëren met de prachtige oude huisjes en gebouwen. 
Door een uitstekend restauratiebeleid heeft Nes haar unieke charme 
weten te behouden. De oude kern van Nes is gebouwd om de 
vrijstaande kerktoren uit 1723. Deze toren is niet verbonden met een 
kerk maar diende als zeebaken. 
 
Rooms-Katholieke Kerk 
Een sieraad voor het dorp Nes was de R.K. Kerk, welke onder 
architectuur van de bekende architect Pierre Cuypers in 1878 werd 
gebouwd. Helaas is deze kerk op 5 februari 2013 verwoest door brand. 
Schuin tegenover deze kerk staat een standbeeld van de oud-Amelander 
Kardinaal de Jong.  
 
Korenmolen ‘Phenix’ 
De korenmolen "Phenix" welke men aan de noordkant van het dorp 
vindt, is in 1880 gebouwd. In 1980 is deze molen door de gemeente 
Ameland aangekocht. Na de restauratie is in 1982 de korenmolen 
geopend voor publiek. De molen maalt weer graan tot meel waarvan de 
Amelander bakkers het zo geheten molenbrood bakken. 
 
Commandeurshuisjes 
Eén van de oudste commandeurshuisjes van Nes staat in de Rixt van 
Doniastraat. Dit huisje dateert uit 1625 en is de moeite waard om te 
bekijken. Ook heeft Nes een beschermd dorpsgezicht. 
 
Johannes kardinaal de Jong 
Kardinaal de Jong werd 10 september 1885 aan de Reeweg 34 in Nes op 
Ameland als Jan de Jong jr. geboren, oudste zoon van Jan de Jong en 

https://www.vvvameland.nl/zien-en-doen/musea/korenmolen-phenix
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Trijntje Mosterman. Zijn vader was bakker in Nes. Jan de Jong jr. ging in 
1898 naar Culemborg, het kleinseminarie. Hierna volgden verschillende 
studies waarbij de doctortitel in filosofie en in wijsbegeerte behaald 
werden. Na zijn studie werd hij benoemd tot derde kapelaan in een 
parochiekerk in Amersfoort en later tot conrector van het moederhuis en 
pensionaat van meisjes bij de zusters van Onze Lieve Vrouw in 
Amersfoort. Vervolgens werd Jan de Jong professor en later president 
van het grootseminarie. In 1936 volgde hij Mgr. Jansen op als 
aartsbisschop van Utrecht. Zijn verbondenheid met Ameland kwam tot 
uiting in het wapen dat hij koos: de maan en de drie balken uit het 
Amelander wapen. 
 
Na de bevrijding in 1945 en de terugkomst van de Nederlandse regering 
behaagde het Pius XII hem tot kardinaal te verheffen voor zijn aandeel in 
het verzet tegen de bezetters van zijn vaderland en zijn standvastige 
houding als kerkleider. Ook werd hij geridderd met de hoogste 
onderscheidingen, welke versierselen nog in het cultuur-historisch 
museum Sorgdrager in Hollum te bewonderen zijn. Kardinaal de Jong is 
op 8 september 1955 in Amersfoort overleden. 
 
Op de kruising van de Kardinaal de Jongweg met de Burgemeester 
Waldaweg in zijn geboortedorp Nes staat een standbeeld ter 
nagedachtenis aan Johannes kardinaal de Jong. Het beeld is vervaardigd 
door de Friese kunstenaar Frans Ram. Kardinaal  Jong was een 
bescheiden mens. Het kunstwerk laat de kardinaal zijn zoals 
eilandbewoners hem hebben gekend: eenvoudig gekleed, hoed in de 
hand, te voet over het hem zo dierbare Ameland. 
 
Het standbeeld in Nes werd in 1982 onthuld. Speciaal voor de ceremonie 
rond die onthulling zat de Rooms-Katholieke Kerk van Ameland stampvol 
en waren hoge geestelijke en politieke leiders naar Ameland gekomen. 
 
Jezuïetenbegraafplaats 
Dit kerkje aan de Ballumerweg is gebruikt tot de St. Clemenskerk aan het 
Burenpad gereed kwam in 1879. De kerk doet tegenwoordig dienst als 
boerderij. De sporen van het verleden zijn met name bij de ramen nog 
goed zichtbaar. 
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In 1848 is een nieuw kerkhof aangelegd aan de Ballumerweg. Het heeft 
tot 1912 dienst gedaan als begraafplaats. In 1880 werd een aantal 
stoffelijke overschotten uit de oude kerk overgebracht naar deze 
begraafplaats. Het betrof de resten van zestien overledenen, waaronder 
een aantal paters van de jezuïeten, die in de voorgaande eeuwen de 
statie hadden bediend. Ook de stoffelijke overschotten van priesters die 
elders in het pastoraat werkten en wegens vervolging niet in hun woon- 
of werkplaats begraven konden worden, werden naar Ameland gebracht 
voor hun laatste rustplaats. 
 
Dorpstoren Nes 
De losstaande dorpstoren vormt het markante teken in de kern van het 
dorp Nes. De van gele steen opgetrokken klokkentoren staat op een 
kleine verhoging. De toren is in 1664 in opdracht van Valerius (Watse) 
Frans van Cammingha en Rixt van Donia gebouwd, destijds de Heer en 
Vrouwe van Ameland.  
 
In 1732 is de dorpstoren in opdracht van Prins Willem IV, toen Heer van 
Ameland, verhoogd om als baken voor de scheepvaart te dienen. Vanaf 
toen maakte de oorspronkelijke torenspits plaats voor het huidige 
zadeldak. 
 
Kakebienen blauwe vinvis 
In de 17e en 18e eeuw kende Ameland door de walvisvaart een 
ongekende welvaart. Omstreeks 1719 begonnen de Amelanders zich te 
bemoeien met de walvisvangst. Het vangen van walvissen was in die tijd 
een bijzonder ruig bedrijf. Niet alle walvisvangsten liepen even goed af. 
De kakebienen (kaken) als toegangspoort voor de Burgemeester Walda 
School zijn afkomstig van een blauwe vinvis, geschoten in het seizoen 
van de Willem Barendsz (1959/1969). De lengte van deze uitzonderlijk 
grote blauwe vinvis was 90 voet (27 meter) en het gewicht was 150 ton. 
De heer C. Gramsbergen, destijds kok-hofmeester op de jager AM21, 
heeft deze blauwe Vinvis meegebracht naar Ameland. 
 
Gebouwen waar wij eten en slapen 
 
1. Molenhof, Paasduinweg 6      groep 1 t/m 4 
2. Kiewiet’s Hoeve, Ballumerweg 23     groep 5 t/m 10  
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Routebeschrijving  
Van Paasduinweg 6, 9163 HV naar Ballumerweg 23, 9163 GA Nes 
 
Wandelroute 

1. Vertrek in noordelijke richting. 
2. Ga na 9 meter linksaf de Van der Stratenweg op. 
3. Ga op de Van der Stratenweg na 250 meter linksaf. 
4. Volg de weg na 16 meter naar rechts de Torenstraat in 
5. Ga na 120 meter rechtdoor de Ballumerweg op. 
6. Na 350 meter ben je gearriveerd (Ballumerweg) 

 
vrijdag 21.00 uur: welkom 
Verzamelen in de kerk. Welkom en voorstellen kernteam en 
deelgroepleiders. 
 
vrijdag 21.45 - 22.00 uur: dagsluiting en zegen voor de 
nacht 
Liturgie zie pagina 18 van dit boekje. 
 
vrijdag 22.00 uur: pubquiz 
Verzamelen met je deelgroep.  
• Groep 1 t/m 4 in de Molenhof 
• Groep 5 t/m 10  in de Kiewiet’s Hoeve 
Deelgroepen nemen het tegen elkaar op. 
 
vrijdag 23.00 - 24.00 uur: vrije tijd  
Er zijn 10 consumptiebonnen te koop voor € 5,00. (hierop is geen refund 
mogelijk, maak de bonnen dus op in het weekend!) 
 
Frisdrank (zoals cola, sinas, spa rood) € 0,50 
Bier, rode of witte wijn   € 1,00 
Chips     € 1,00 
 
vrijdag 24.00 uur: bar sluit 
Iedereen gaat naar zijn/haar slaapzaal.  
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Zaterdag - 30 april 2022 
 
zaterdag 07.15 - 08.00 uur: ontbijt 
 
Deelgroep 1 t/m 4 gebouw Molenhof  
Deelgroep 5 t/m 10  gebouw Kiewiet’s hoeve 
 
 
zaterdag 08.15 uur: eucharistieviering 
In de kerk. Liturgie zie pagina 21 van dit boekje.  
 
zaterdag 09.00 uur: catechese door Mgr. J. van den Hende 
In de kerk. 
 
Boodschap van de heilige vader Franciscus voor de 36ste 
wereldjongerendag - 21 november 2021 
 
“Sta op! Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt”.  
(vgl. Handelingen 26, 16) 
 
zaterdag 10.00 - 10.15 uur: DoCat 
 
zaterdag 10.15 - 11.30  uur: catechese 
In de school. Koffie/thee aanwezig om mee te nemen in het lokaal.  

Verdiepingvan het thema a.d.h.v. de catechese in je eigen deelgroep. 
 
zaterdag 11.30 - 11.45 uur: inleveren voorkeur workshop 
en ‘College Tour’ bij deelgroepleider 
 

---------- 
Workshops 
Er zijn zes workshops waarvan er vijf twee keer gegeven worden.  
Je kunt dus twee workshops volgen. Behalve als je voor de workshop 
‘Beeld en Geluid’ kiest, deze heeft de dubbele tijd. 
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1. Bron van Levens water (creatieve workshop)  
o.l.v. Bianca Akkermans 

In je goodiebag zit een bijbelboekje met daarin de vier evangeliën, de 
Handelingen van de apostelen en de brieven van Paulus aan de 
christenen van Rome. Mgr. Mutsaerts zal een korte inleiding geven over 
dit bijbelboekje. Hierna ga je creatief aan de slag en maak je van vilt een 
bijbelomslag voor dit boek. 
 
2. Escaperoom o.l.v. Yvette van den Heuij 
In de grote zaal in de school hebben we een escaperoom ingericht. De 
escaperoom heeft een kerkelijk thema. Je hebt, met je groep, een uur de 
tijd om de sleutel te vinden en te ontsnappen uit de escaperoom.  
 
Belangrijk! De escaperoom is niet ‘echt’ gesloten. Je hoeft dus niet bang 
te zijn dat jullie er, in een noodsituatie, tussendoor niet uit kunnen. 
 
3. DoCat o.l.v. priester Jan ter Maat o.f.m. 
Vanmorgen is de eerste versie van de DoCat in het Nederlands 
gepresenteerd. Paus Franciscus zegt o.a. in het voorwoord: “Het woord 
DOEN is onderdeel van de titel van het boek. DoCat beantwoordt deze 
vraag met ‘Wat zouden wij moeten doen?’ Het is een doeboek dat 
allereerst onszelf verandert via het evangelie, dan de mensen die dichtbij 
ons staan en uiteindelijk de hele wereld. Omdat wij met de kracht van 
het evangelie daadwerkelijk de wereld kunnen veranderen.” 
 
In deze workshop zal Mgr. Van den Hende uitleg geven over hoe je in 
jouw leven aan de slag kan gaan aan de hand van dit boek. 
 
4. Het kruis (creatieve workshop) o.l.v. Valerie van Leeuwen 
Het kruis is in het christendom een heel belangrijk symbool. Het verwijst 
naar Christus die voor ons stierf aan het kruis om na drie dagen op te 
staan uit het graf om ook ons als Zijn leerlingen de mogelijkheid op 
eeuwig leven te geven. Als je een ruimte binnenkomt waar een kruis 
hangt, herken je gelijk de verwijzing naar het christendom. Sommige 
mensen dragen een kruisje om hun nek aan een kettinkje. Aan het begin 
en het einde van ons gebed maken wij een kruisteken. Aan het begin van 
deze workshop zal kapelaan Danny Horsch een korte meditatie geven 
over het kruis. Daarna gaan wij een porseleinen kruisje beschilderen. 
Met porseleinverf of met porseleinstiften. Na de workshop worden de 
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kruisjes in de oven gebakken, waarna je het kruisje mee naar huis kunt 
nemen en ergens op kunt hangen. 
 
5. Beeld en geluid o.l.v. Daphne van Roosendaal 
Deze workshop is bedoeld voor jongeren die in de aanloop naar de WJD 
2023 en misschien ook wel tijdens de WJD Lissabon korte vlogs willen 
maken. 
 
Bart Ruijs is documentairemaker en heeft o.a. de film ‘Kijk het Vaticaan’ 
gemaakt. In deze workshop gaat hij jullie leren hoe je een vlog kunt 
maken. Hij neemt jullie mee vanaf de basis van de vlog zoals wat wil ik 
overbrengen, waar moet het over gaan, tot het maken van een 
daadwerkelijke vlog.  
 
Jong Katholiek en Katholiek Leven willen in het komende jaar op weg 
naar de WJD 2023 in Lissabon regelmatig een vlog publiceren met 
nieuws over de reis, de deelnemers en het programma uit de parochies 
van de jongerengroepen die zich voorbereiden op de WJD en noem maar 
op. Als jij daaraan in het komende jaar mee wilt werken is deze 
workshop iets voor jou! 
 
6. Handelingen der Apostelen  o.l.v. Benno van Croesdijk 
In deze workshop krijg je van kapelaan Daan Huntjens een inleiding over 
het bijbelboek ‘Handelingen van de apostelen’. Aan de hand van de 
inleiding en dit boek ga je met elkaar in gesprek over wat de apostelen 
deden na het sterven en de verrijzenis van Christus en hoe dit te 
verbinden is met jouw gelovige leven. Wat is jouw opdracht en roeping 
als leerling van Jezus? 
 

---------- 
 
College Tour (zondagmiddag 13.45 - 15.00 uur) 
Tijdens de College Tour vertelt de inleider, ongeveer 15 minuten, over 
het onderwerp. Daarna stelt de gespreksleider vragen aan de inleider. En 
dan komen jullie aan het woord. Stel alle vragen die je over het 
onderwerp hebt. Stel wat gezegd is door de inleider ter discussie als je 
een andere mening hebt. Reageer op elkaar, zodat er een levendige 
discussie over het onderwerp ontstaat en dat je door vragen te stellen 
jezelf een onderbouwde mening over het onderwerp kunt vormen. 
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Er zijn twee onderwerpen voor College Tour waaruit je kunt kiezen: 
 
1. Synodale Weg    
Inleider: Mgr. R. van den Hout, bisschop Bisdom Groningen - 
Leeuwarden. Gespreksleider: Ingrid van Zeeland 
 
Op uitnodiging van paus Franciscus vindt er een uitgebreide wereldwijde 
voorbereiding plaats voor de bisschoppensynode 2023 in Rome: ‘Voor 
een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ met als centrale 
vraag het ‘samen op weg zijn’ als Kerk.  
 
Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikte tien kernthema’s aan 
met vragen om over in gesprek te gaan. Daarbij werd aangegeven dat 
niet alle thema’s aan bod hoeven te komen. De Nederlandse 
bisschoppen hebben de volgende drie onderwerpen gekozen: 
 
1. Vieren  
2. Medeverantwoordelijk voor missie 
3. Dialoog in Kerk en samenleving 
 
In deze College Tour kun je input geven op deze drie onderwerpen en 
met elkaar je ideeën hierover uitwisselen. Ook kunnen er vragen worden 
gesteld. De resultaten van deze middag zullen worden meegenomen in 
de samenvatting van alle gesprekken in het kader van de Synodale Weg 
die naar Rome gestuurd zal worden. 
 
2. Katholieke sociale leer      
Inleider:  dr. Erik Sengers, werkzaam als aalmoezenier (geestelijk 
verzorger) in de krijgsmacht. Hij is diaken van het bisdom Haarlem-
Amsterdam. Met zijn vrouw en twee kinderen woont hij in Amsterdam.  
Gespreksleider: Angela Brantjes 
 
De sociale leer van de Kerk gaat over de keuzes die je als katholiek maakt 
in relatie tot anderen en tot de samenleving waarin je leeft. Wat is ons 
antwoord op klimaatverandering, maatschappelijk onrecht, oorlog, 
armoede en rijkdom? Ook gaat de sociale leer over de vraag hoe de 
samenleving volgens de Kerk zou moeten zijn ingericht. We moeten ons 
geloof immers in deze wereld beleven en een goed ingerichte 
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samenleving kan bijdragen aan het heil van mensen. Het gaat dan over 
vragen als politiek, economie en internationale samenwerking. Dit lijkt 
heel veel, maar er zijn vier principes die je, als je die kent, overal en altijd 
kunt toepassen.  
 
Na een korte introductie van de sociale leer zullen deze vier principes 
worden uitgelegd. Voordat we met elkaar in gesprek gaan zullen enkele 
actuele sociale vragen worden voorgesteld. 
 

---------- 
 
zaterdag 11.45 uur: naar het gebouw waar je eet 
Groep 1 t/m 4 naar Molenhof 
Groep 5 t/m 10  naar Kiewiet’s hoeve 
 
zaterdag 12.00 - 13.00 uur: warme maaltijd 
Deelgroep 1 t/m 4 gebouw Molenhof  
Deelgroep 5 t/m 10 gebouw Kiewiet’s hoeve 
 
zaterdag 13.00 - 15.00 uur: vrije tijd 
We zijn op Ameland. Een eiland met prachtige natuur en een groot 
strand. Je bent nu vrij. Je kunt gaan wandelen. Vanaf het gebouw is het 
ongeveer 25 minuten lopen naar het strand. Ook kun je mooi in de 
duinen lopen. Natuurlijk mag je ook naar het centrum van Nes waar je 
winkels hebt en gelegenheden om iets te drinken.  
 
Als je naar het stand wilt gaan: 
 
1 

 

Op de Paasduinweg direct 
Noorderweg rechts afslaan naar 
de Noorderweg  

 

 
 0,00 00:00 

2 
 

Op de Jan Jacobstraat De Reed na 
181 m rechts afslaan naar de De 
Reed  

 

 
 0,18 00:02 

3 
 

Op de De Reed direct Lijnbaan links 
afslaan naar de Lijnbaan   

 
 0,23 00:02 
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4 
 

Op de Lijnbaan direct Kolkweg 
rechts afslaan naar de Kolkweg   

 
 0,27 00:03 

5 
 

Op de De Worteltuin Strandweg na 
218 m rechts afslaan naar de 
Strandweg  

 

 
 0,49 00:05 

 
Als je de Strandweg uitloopt kom je vanzelf op het strand. 
 
zaterdag 15.00 - 15.25 uur: ijsje, koffie en thee 
In de grote zaal van de school. 
 
Ondertussen kun je de indeling voor de workshops en College Tour 
ophalen bij je deelgroepleider. 
 
zaterdag 15.30 - 16.40 uur: workshop ronde 1 
 
1. Bijbelomslag maken  School 
2. Escaperoom   School,  Kardinaal de Jongzaal 
3. Docat    School 
4. Beeld & Geluid   School 
5. Kruisje beschilderen  School 
6. De Apostelen   School  
 
zaterdag 16.40 - 16.50 uur: wissel naar 2e workshop 
 
zaterdag 16.50 - 18.00 uur : workshop ronde 2 
 
zaterdag 18.15 - 19.15 uur: broodmaaltijd 
 
Deelgroep 1 t/m 4 gebouw Molenhof 
Deelgroep 5 t/m 10 gebouw Kiewiet’s hoeve 
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zaterdag 19.45 - 20.15 uur: informatie ‘Avond van de 
barmhartigheid’     
In de school. Verzamelen met je deelgroepleider. Je ontvangt met je 
deelgroep informatie over de ‘Avond van barmhartigheid’. 
 
zaterdag 20.25 uur: inleiding ‘Avond van barmhartigheid’ 
In de kerk. 
 
Je hebt nu verschillende mogelijkheden om de avond van 
barmhartigheid in te vullen: 
 
• Ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening. Op 

verschillende plaatsen in de kerk en de sacristie zitten priesters waar 
je het Sacrament van Boete en Verzoening kunt ontvangen. Dit kan 
vanaf 20.35 uur tot 21.30 uur. 

 
‘Biechten’, het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening is 
een kans. Je kunt dat wat je beklemt, wat je liever kwijt wilt, zoals de 
dingen waar je schuld aan hebt, uitspreken en de vergeving van God in 
de woorden van de priester ontvangen. Vaak hoor je dat mensen 
‘opgelucht’ en ‘lichter’ het biechtgesprek verlaten. Voel je vrij en 
aangemoedigd om er aan deel te nemen. Voel je niet verplicht.  Als je 
tegen de priester zegt dat je niet goed weet hoe een biechtgesprek werkt, 
zal hij je graag helpen.  
 
• Er zijn enkele pastorale professionals waarmee je in gesprek kunt 

gaan over je geloof, je twijfels, je vreugde of wat dan ook. Ook kun je 
daar met hun samen voor bidden.  

• Je kunt een kaarsje aansteken bij het Taizé-kruis of de icoon van 
Maria. 

• Je kunt een briefje schrijven met dingen uit je leven die je graag 
achter je wilt laten. Buiten is er gelegenheid om je briefje te 
verbranden in de vuurkorf op het kerkplein. Ook hier zijn pastorale 
beroepskrachten aanwezig waarmee je, mocht je dit willen, kunt 
spreken. 

 
Als mensen een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella maken, dan 
is het traditie dat pelgrims een steentje van thuis, als symbool van alle 
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lasten en zorgen, meedragen op hun tocht naar Santiago. Zo kun je ook 
hier in het vuur je zorgen en verdriet voor God brengen en achterlaten op 
Ameland. 
 

---------- 
 
zaterdag 20.35 - 21.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste               
Aanbidding. Liturgie pagina 32 van dit boekje. 
 
zaterdag 21.30 uur: zegen met het Allerheiligste 
 
zaterdag vanaf 21.30 uur: bar open 
In de school. 
 
Kaarten schrijven ter bemoediging vanuit WJD@Home. In je rugzak zit 
een ansichtkaart met enveloppe.  
 
zaterdag 24.00 uur: bar sluit 
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Zondag - 1 mei 2022 
 
zondag 08.00 - 08.45 uur: ontbijt           
 
Deelgroep 1 t/m 4 gebouw Molenhof 
Deelgroep 5 t/m 10 gebouw Kiewiet’s hoeve 
 
zondag 09.00 uur: opruimen slaapzaal 
Je spullen inpakken. Slaapzaal aanvegen op aanwijzing groepsleiding. 
 
zondag 09.40 uur: klaarmaken voor eucharistieviering 
 
zondag 09.50 uur: in de kerk aanwezig zijn 
 
zondag 10.00 - 11.00 uur: eucharistieviering 
 
zondag 11.30 - 12.30 uur: koffie en thee 
In de school. 
 
zondag 12.30 - 13.30 uur: warme maaltijd 
 
Deelgroep 1 t/m 4 gebouw Molenhof 
Deelgroep 5 t/m 10  gebouw Kiewiet’s hoeve  
 
zondag 13.30 uur: naar locatie College Tour 
 
Locaties 
1. Sociale leer van de Kerk  Kerk 
2. Synodale weg   School 
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zondag 13.45 - 15.00 uur: College Tour 
Tijdens de college Tour vertelt de inleider, ongeveer 15 minuten, over 
het onderwerp. Daarna stelt de gespreksleider vragen aan de inleider. En 
dan komen jullie aan het woord. Stel alle vragen die je over het 
onderwerp hebt. Stel wat gezegd is door de inleider ter discussie als je 
een andere mening hebt. Reageer op elkaar, zodat er een levendige 
discussie over het onderwerp ontstaat en dat je door vragen te stellen 
jezelf een onderbouwde mening over het onderwerp kunt vormen. 
 
1. Katholieke sociale leer 

Inleider: Erik Sengers - Gespreksleider: Angela Brantjes 
 
2. De Kerk samen op weg naar de toekomst onder leiding van de 

Heilige Geest. De Synodale weg 
Inleider: Mgr. R. van den Hout - Gespreksleider: Ingrid v. Zeeland 

 
zondag 15.00 - 15.15 uur: koffie en thee 
In zijzalen kerk. 
     
zondag 15.15 uur: slotwoord - afsluiting weekend 
In de kerk.  
 
Liturgie pagina 39 van dit boekje. 
 
Je kunt aan het einde van de gebedsdienst de handoplegging ontvangen. 
Een priester of diaken bidt dan voor jou om zegen terwijl hij je de 
handoplegging geeft. Hiermee wordt je als het ware vanuit het weekend 
de wereld in gezonden. 
 
zondag 16.00 uur: spullen ophalen 
In het gebouw waar je geslapen hebt. 
 
zondag 16.20 uur: vertrek naar de boot 
 
zondag 17.00 uur: vertrek boot Ameland naar Holwerd 
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Liturgieën 
 
 

“Sta op! Ik stel u aan tot getuige  
van wat u gezien hebt” 

(vgl. Handelingen 26, 16) 
 
 

WJD@Home 2022 
29 april - 1 mei 2022 

Ameland 
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Vrijdag - 29 april 2022 
 
Dagsluiting 
 
Kruisteken en begroeting 

Allen staan 

Pr. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
A. Amen. 
Pr. Vrede zij u. 
A. En met uw geest. 
 

Allen zitten 

Handelingen der Apostelen 26, 15-18 
Pr. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
Pr. Uit de Handelingen der Apostelen 
A. Lof zij U, Christus. 
 
Ik zei: Wie zijt ge, Heer? De Heer antwoordde: Ik ben Jezus, die gij 
vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten. Daartoe ben Ik u 
verschenen, om u aan te stellen tot dienaar en tot getuige van het feit, 
dat ge Mij gezien hebt en dat Ik u nog verschijnen zal. Ik heb u 
weggenomen uit uw volk en uit de heidenen en tot hen zend ik u om hun 
de ogen te openen, opdat zij zich van de duisternis keren tot het licht en 
van de macht van satan tot God en opdat zij door in Mij te geloven 
vergiffenis krijgen van hun zonden en een erfdeel met de geheiligden. 
 
Pr. Woord van de Heer.  
A: Wij danken God. 
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Voorbede 
Pr. Met dankbaarheid en vreugde zijn wij hier naar Ameland 

gekomen. Voor sommigen van ons een tweede keer, voor 
anderen een eerste. We hebben de vaste wal achter ons gelaten 
en we zijn de Waddenzee overgestoken om los te komen van ons 
gewone dagelijkse bestaan. Laten wij aan het begin van dit 
weekend vol vertrouwen bidden tot God onze Vader. 

 
L. Laten wij bidden voor dit weekend hier op Ameland, voor onszelf 

als jonge Kerk, diepgelovig of zoekend en twijfelend, dat de 
Heilige Geest ons door dit samenzijn inspiratie geeft, en dat wij 
door dit weekend ons geloof mogen verdiepen en versterken, en 
mogen bouwen aan gemeenschap. Laat ons bidden. 

 
A.  Gezongen acclamatie bij de voorbede:  

“Kom adem ons open, adem ons open.” 
  
L. Laten wij bidden voor iedereen die eraan denkt om de Wereld 

Jongeren Dagen in 2023 in Lissabon bij te gaan wonen, dat zij 
ook vrienden ervoor kunnen interesseren en dat zij gesterkt 
worden door hun ontmoeting met jongeren van over de hele 
wereld en met paus Franciscus. Laat ons bidden. 

 
A.  Gezongen acclamatie bij de voorbede: 

“Kom adem ons open, adem ons open.” 
 
L. Laten wij bidden voor iedereen die deze dagen op Ameland mee 

hebben voorbereid en die ons deze dagen hier helpen. Dat God 
hen mag zegenen met zijn gaven en dat wij dankbaar zijn voor 
wat wij ontvangen. Laat ons bidden. 
 

A.  Gezongen acclamatie bij de voorbede:  
“Kom adem ons open, adem ons open.” 

 
L. Laten wij in stilte bidden voor al die intenties die wij bij ons 

hebben dit weekend. Dat God naar ons omziet en luistert naar 
onze noden en gebeden, dat wij onze dierbaren in ons hart 
meedragen en dat Hij geeft wat goed voor hen is.  
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Stilte  
 
Laat ons bidden. 

 
A.  Gezongen acclamatie bij de voorbede:  

“Kom adem ons open, adem ons open.” 
 
Afsluitend gebed 

Allen staan 

Pr. Laat ons bidden. 
Heer Jezus Christus, Gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij 
legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard 
ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij 
morgen weer beschikbaar zijn voor U. Die leeft en heerst met 
God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de 
eeuwen der eeuwen. 

A. Amen. 
 
Zegen 
B. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
B. De Naam des Heren zij gezegend. 
A. Van nu af tot in eeuwigheid. 
B. Onze hulp is in de Naam des Heren. 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
B. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
A. Amen. 
B. Gaat allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Zaterdag - 30 april 2022 
 
Pontificale H. Mis 
Hoofdcelebrant Mgr. R. Mutsaerts 
 
Intredelied 

t. H. Jongerius / m. F.J. Thrupp 

Wij zoeken U als wij samenkomen 
hopen dat Gij aanwezig zijt, 
hopen dat het er eens van zal komen: 
mensen in vrede vandaag en altijd. 
 
Wij horen U in oude woorden, 
hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
Wij breken brood en delen het samen, 
hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op Hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 
 
Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
        
B. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
A. Amen. 
B. Vrede zij u. 
A. En met uw geest. 
 
B. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons 

tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. 
A. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik 

gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door 
mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom 
smeek ik de heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en 
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heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de 
Heer, onze God. 

B. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

A. Amen. 
 
Heer ontferm U 
 
Eer aan God in den hoge 
Eer aan God in den hoge 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, 
Gij alleen de Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.  
Amen. 
 
Openingsgebed 
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Liturgie van het Woord 
 
Eerste lezing (Handelingen 6, 1-7) 

Allen zitten 

Uit de Handelingen van de Apostelen. 
 
L. In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds toenam, 

begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat 
bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld 
werden. De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen 
en zeiden: “Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen 
door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar 
zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en 
wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij 
onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en aan de bediening 
van het woord.” Dit voorstel vond instemming bij de gehele 
vergadering en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige 
geest, Filippus, Próchorus, Nikánor, Timon, Parmenas en 
Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Dezen werden aan de 
apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden. 
Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in 
Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot aantal priesters 
gaf zich gewonnen aan het geloof. 

 
L. Woord van de Heer. 
A. Wij danken God 
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Antwoordpsalm 
Refrein: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,  
zoals wij op U vertrouwen.  Allen herhalen 
 
L. Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,  
wie vroom is dient Hem te loven. 
Eert dan de Heer met citerspel,  
en speelt voor Hem op de harp.  Refrein 
 
L. Oprecht is immers het woord van de Heer  
en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,  
de aarde is vol van zijn mildheid.  Refrein 
 
L. God is het die zijn dienaars bewaakt,  
hen die op zijn gunst vertrouwen. 
Dat Hij hen redden zal van de dood,  
bij hongersnood hen zal voeden.  Refrein 
 
Alleluia 

Allen staan 

C. Alleluia, alleluia, alleluia. 
A. Alleluia, alleluia, alleluia. 
L. Christus stond op uit het graf,  

Hij die voor ons stierf op een kruis. 
A. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Evangelie (Johannes 6, 16-21) 
Pr. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
Pr. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes. 
A. Lof zij U, Christus. 
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Pr. Toen het avond werd daalden de leerlingen van Jezus naar het 
meer af. Zij gingen scheep en zetten koers naar de overkant van 
het meer, in de richting van Kafarnaum. Toen de duisternis reeds 
was ingevallen was Jezus nog niet bij hen gekomen. Het meer 
werd woelig want er stond veel wind. Na ongeveer vijfentwintig 
of dertig stadiën geroeid te hebben zagen zij Jezus te voet over 
het meer tot vlak bij de boot komen en zij werden bevreesd. 
Maar Jezus sprak tot hen: “Ik ben het, weest niet bang.” Zij 
wilden Hem aan boord nemen, maar vlak daarop bereikte de 
boot de kust waarheen zij op weg waren. 

L. Woord van de Heer. 
A. Wij danken God. 
 
Homilie 

Allen zitten 

Voorbede      
B. Laten we nu vrijmoedig onze gebeden richten tot God om 

barmhartigheid en genade te verkrijgen. 
 
L.  Dat velen in onze dagen mogen opstaan om Jezus te volgen, dat 

zij anderen het zien doen en van hen leren. Dat zij de moed 
hebben om los te laten en stappen te zetten omwille van een 
betere wereld. Laat ons bidden. 

 
A. O Lord, hear my pray’r When I call answer me. O Lord, hear my 

pray’r, Come and listen to me. 
 
L.  Dat God onze regeringsleiders bijstaat, hen losmaakt van 

eigenbelang en van partijbelangen, en hen inspireert om te 
werken aan het welzijn van allen omwille van rechtvaardige 
verhoudingen tussen mensen. Laat ons bidden. 

 
A. O Lord, hear my pray’r When I call answer me. O Lord, hear my 

pray’r, Come and listen to me. 
 
L.  Dat God eenzame jongeren te hulp komt, dat Hij hen door de 

jaren heen een eigen plek laat zien en dat Hij hen een 
vriendenkring geeft die hen werkelijk steunt. Laat ons bidden. 
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A. O Lord, hear my pray’r When I call answer me. O Lord, hear my 

pray’r, Come and listen to me. 
 
L.  Dat wij als gemeenschap van jonge katholieken in Nederland ons 

vasthouden aan de belijdenis en dat wij metterdaad Christus 
navolgen. Laat ons bidden. 

 
A.  O Lord, hear my pray’r When I call answer me. O Lord, hear my 

pray’r, Come and listen to me. 
 
L.  Dat God de intenties en oprechte verlangens van ons hart hoort 

en aandacht geeft. (korte stilte) Dat Hij onze overledenen 
opneemt in zijn vrede (korte stilte) , en dat wij allen eens mogen 
naderen tot de troon van de barmhartige God. Laat ons bidden. 

 
A.  O Lord, hear my pray’r When I call answer me. O Lord, hear my 

pray’r, Come and listen to me.  
 
B. God, goede en barmhartige Vader, Gij hebt ons gemaakt tot uw 

kinderen en schenkt uw gaven aan goeden en slechten, aan 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Sterk ons om barmhartig te 
zijn tegenover al wie ons bemint of haat en laat ons groeien tot 
volmaaktheid. Door Christus onze Heer. 

A. Amen. 
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Liturgie van de Eucharistie 
 
Aandragen van de gaven 

 
Offerandelied  
Laudate Dominum, 
laudate Dominum, 
omnes gentes, 
alleluia.   (3x) 
    
B. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door  God, de almachtige Vader. 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 

van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 
Eucharistisch Gebed 

Allen staan 

B. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
B. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
B. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Ja, het is een voorrecht; een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige 
Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw 
welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. 
Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees 
geworden door de heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil 
te vervullen en U een heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen uit, 
opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de 
verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom 
stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw 
heerlijkheid en wij juichen en zeggen: 
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Heilig 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan 
deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden 
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.  
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij 
het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen 
met deze woorden: 
 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT 
VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, 
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
 
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. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood 
en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om 
voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen 
wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de 
heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 
 
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en 
bisschop NN, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop 
der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen 
aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
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Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden 
in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. 
 
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. 
A.  Amen. 

Allen staan 

B. Aangespoord door een gebod van de Heer en door Zijn goddelijk 
woord onderricht, durven wij zeggen: 

 
A. 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. 

B. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze 
dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop: de 
komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. 

 
B. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw Apostelen gezegd: ‘Vrede 

laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.’ Let niet op onze zonden, maar op 
het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw 
Naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. 

A. Amen. 
 
B. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
B. Wenst elkaar de vrede. 
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Lam Gods  

 
Uitnodiging tot de Communie     
B. Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren: zie het Lam 

Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en 

ik zal gezond worden. 
 
Communietekst 

“Dit zegt de Heer: Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de 
taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend 
mogen zijn.”   (Joh. 15, 16) 
 
Communie 
 
Communielied: Neemt en eet 

t. H. Jongerius / m. trad. Engels 

Neemt en eet met elkaar, 
leeft van het oergebaar, 
deelt tezamen brood en wijn, 
heelt de onmacht en de pijn. 
 
Neemt en drinkt met elkaar 
wordt als een bedelaar 
levend met een open hand 
die geluk om niet ontvangt. 
 
Komt, vernieuwt het verbond 
stemt in met hart en mond 
dankt de God die leven doet 
ons tot liefde samenroept. 
 

Allen staan 

Gebed na de Communie 
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Slotriten 
 
B. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
B. De Naam des Heren zij gezegend. 
A. Van nu af tot in eeuwigheid. 
B. Onze hulp is in de Naam des Heren. 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
B. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
A. Amen. 
D. Gaat allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 
 
Slotlied: Jesus Christ, You are my life 
Jesus Christ, You are my life, alleluia, alleluia. 
Jesus Christ, You are my life, You are my life, alleluia. (2x) 
 
Weg en waarheid, leven bent U 
samen gaan wij de weg naar U. 
Wij bewegen, leven in U, 
wij zijn in U voor eeuwig. 
 
In uw eenheid neemt U ons op, 
U maakt ons één in liefde. 
Vol van blijdschap staan wij voor U, 
zingen U toe vol vreugde! 
 
Vol van vreugde gaan wij de weg, 
brengen uw Boodschap overal. 
Wij, getuigen, kind’ren van God, 
dragen U door de wereld. 
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Zaterdag 30 april 
 
Avond van Barmhartigheid 
 
Intredelied 

Allen staan 

Refrein: Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer 
bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer. Daarom buig ik mij voor U. 
 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist’ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn kom ik nu tot U, o Heer. 
Refrein 
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn. Hier in een plaats van 
aanbidding, in Geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor 
U. Refrein 
 
Kruisteken en begroeting 
B. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
A. Amen. 
B. Vrede zij u. 
A. En met uw geest. 
 
Schriftlezing (Lucas 15, 1-3. 11-32) 
D. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
D. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas. 
A. Lof zij U, Christus. 
D. In die tijd kwamen de tollenaars en zondaars van allerlei slag bij 

Jezus om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de 
Schriftgeleerden morden daarover en zeiden: “Die man ontvangt 
zondaars en eet met hen." Hij hield hun deze gelijkenis voor: 
“Een man had twee zonen. Nu zei de jongste van hen tot zijn 
vader: Vader geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb. 
En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang 
daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar en vertrok naar een 
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ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven. 
Toen hij alles opgemaakt had kwam er een verschrikkelijke 
hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. Nu ging 
hij in dienst bij een der inwoners van dat land die hem het veld 
instuurde om varkens te hoeden. En al had hij graag zijn buik 
willen vullen met de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze 
hem. Toen kwam hij tot nadenken en zei: Hoeveel dagloners van 
mijn vader hebben eten in overvloed, en ik verga hier van de 
honger. Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen: Vader, 
ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u; ik ben niet meer 
waard uw zoon te heten maar neem mij aan als een van uw 
dagloners. Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag 
hem al in de verte aankomen en hij werd door medelijden 
bewogen; hij snelde op hem toe viel hem om de hals en kuste 
hem hartelijk. Maar de zoon zei tot hem: Vader, ik heb misdaan 
tegen de hemel en tegen u; ik ben niet meer waard uw zoon te 
heten. Doch de vader gelastte zijn knechten: Haalt vlug het 
mooiste kleed en trekt het hem aan, steekt hem een ring aan zijn 
vinger en trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en 
slacht het; laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij 
was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is 
teruggevonden. Ze begonnen dus feest te vieren. Intussen was 
zijn oudste zoon op het land. Toen hij echter terugkeerde en het 
huis naderde hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de 
knechten en vroeg wat dat te betekenen had. Deze antwoordde: 
Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf 
laten slachten omdat hij hem gezond en wel heeft 
teruggekregen. Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen. 
Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem aandrong gaf hij 
zijn vader ten antwoord: Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik 
uw geboden overtreden, toch hebt gij mij nooit een bokje 
gegeven om eens met mijn vrienden feest te vieren. En nu die 
zoon van u is gekomen die uw vermogen heeft verbrast met 
slechte vrouwen, hebt ge voor hem het gemeste kalf laten 
slachten. Toen antwoordde de vader: Jongen, jij bent altijd bij 
me en alles wat van mij is, is ook van jou. Maar er moet feest en 
vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was en levend is 
geworden, verloren was en is teruggevonden." 
Woord van de Heer. A. Wij danken God. 
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Het Sacrament van Boete en Verzoening (de Biecht)  
 
Hoe gaat dat? 
 
Kruisteken en uitnodiging 

B. God, die als een licht in ons hart is opgegaan, geve dat jij oprecht 
je zonden erkent en zijn barmhartigheid ondervindt.  

A. Amen. 
 
Belijdenis. De jongere/boeteling belijdt zijn of haar zonden. Hij kan 
samen met de priester ook eerst de algemene schuldbelijdenis bidden. 
 
Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in 
woord en gedachte in doen en laten: door mijn schuld, door mijn schuld, 
door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd Maagd, 
alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot 
de Heer onze God. 
 
De priester geeft advies en helpt de boeteling met het vormen van zijn 
geweten, hij stelt een boete voor en vraagt om een oefening van berouw. 
 
Oefening van berouw. Een paar voorbeelden: 
1. Heer, God, ik heb echt berouw en betreur het dat ik kwaad heb 

gedaan en het goede heb nagelaten. Door mijn zonden heb ik U 
beledigd die mijn hoogste goed zijt, en alle liefde waardig. Het is mijn 
diepste voornemen, mij met de hulp van uw genade te bekeren, niet 
meer te zondigen en te vermijden wat tot zonde kan leiden. Heer, 
wees mij genadig omwille van het lijden van onze Verlosser, Jezus 
Christus. 

2. Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden. 
Ik erken dat ik misdreven heb, altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. 

3. God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid. Wend uw ogen af 
van mijn gebreken, scheld mij al mijn schulden kwijt. Schep in mij 
een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest. 

4. God, wees mij zondaar genadig. 
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Absolutie 
B. God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend 

door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon en de Heilige Geest 
uitgestort tot vergeving van de zonden; Hij schenke u door het 
dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede. En ik ontsla u van uw 
zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  

A. Amen. 
 
Wegzending 

B. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig.  
A. Zijn genade duurt in eeuwigheid. 
B. De Heer heeft uw zonden vergeven. Ga in vrede 
 
Bewieroking en aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 
 
Gebed 
 
Ubi Caritas (Taizé) 
Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas Deus ibi est.  
 
 
Stilte 
 
Er zijn nu priesters in de zijkapellen beschikbaar om het Sacrament van 
Boete en Verzoening (de Biecht) te ontvangen.  
 
Tijdens de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament kun je de 
Zaligsprekingen overwegen. 
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Zaligsprekingen (Matteüs 5, 1-11) 
 
Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had 
neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en 
onderrichtte hen aldus: 
 
      “Zalig de armen van geest, 
      want aan hen behoort het Rijk der hemelen 
      Zalig de treurenden, 
      want zij zullen getroost worden. 
      Zalig de zachtmoedigen, 
      want zij zullen het land bezitten. 
      Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
      want zij zullen verzadigd worden. 
      Zalig de barmhartigen, 
      want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
      Zalig de zuiveren van hart, 
      want zij zullen God zien. 
      Zalig die vrede brengen, 
      want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
      Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, 
      want hun behoort het Rijk der hemelen. 
      Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, 
      vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil.  
 
en/of   
 
Matteüs 28, 20b 
“Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” 
 
en/of 
 
Matteüs 11, 28-29b 
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u 
rust en verlichting schenken. Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart.” 
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Na 20 minuten Aanbidding: allen staan 

Lied: Heer, U bent mijn leven 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de Maagd 
Eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
Eén met God de vader en verenigd met uw volk 
Tot de dag zal komen van uw wederkomst 
Dan brengt U ons thuis in Gods Rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht en de rots waarop ik bouw 
U wijst mij uw waarheid, vrede voor mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
In vergeving leef ik met U. 
 
Vader van het leven en oorsprong van geloof 
Jezus de Verlosser, bron van alle hoop 
Zend uw Geest van liefde, maak ons allen één 
U die via duizend wegen ons hier samen brengt 
Langs die duizend wegen zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods Rijk. 
 
Bewieroking van het Allerheiligst Sacrament 
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Slot van de aanbidding en zegen met het Allerheiligst 
Sacrament 

Allen knielen 

Tantum ergo, Sacramentum, Eren wij dan diep gebogen, 
veneremur cernui,  dit grote Sacrament, 
et antiquum documentum Het oude gebruik moet wijken 
novo cedat ritui;   voor deze nieuwe instelling. 
praestet fides supplementum Laat het geloof aanvullen, 
sensuum defectui.  waar de zintuigen tekort schieten. 
 
Genitori, Genitoque  Aan de Vader en de Zoon 
laus et jubilatio,   zij lof en jubel, 
Salus, honor, virtus quoque heil, eer en macht, 
sit et benedictio;   en zegening: 
Procedenti ab utroque  aan Hem, die uit Beiden voortkomt, 
compar sit laudatio. Amen. zij gelijke hulde. Amen. 
 
B. Laat ons bidden. 

Heer Jezus Christus, in dit wonderbare Sacrament hebt Gij ons de 
gedachtenis nagelaten van uw lijden en sterven, wij bidden U: 
laat ons de heilige geheimen van uw Lichaam en Bloed met zo 
grote eerbied vieren, dat wij de genade van uw verlossing 
voortdurend in ons ervaren. 
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.  

A. Amen 
 
Zegen met het Allerheiligst Sacrament 
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Zondag - 1 mei 2022 
 

Reiszegen 
 
Openingsriten 
B. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
A. Amen. 
B. Vrede zij u. 
A. En met uw geest. 
 
Inleiding  
Korte terugblik op het weekend en uitleg wat een wegzendingsviering is 
en wat het betekent.  
 
Schriftlezing 
D. Uit de Handelingen van de Apostelen 8, 4-25 

De gelovigen die zich verspreid hadden, trokken rond en 
verkondigden het woord van de blijde boodschap. 
Zo kwam Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de 
Messias. Filippus’ woorden oogstten algemene instemming, toen 
de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij 
verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder 
luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden 
genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. 
Reeds vóór die tijd trad er in die stad een zekere Simon als 
tovenaar op; hij deed het volk van Samaria in verbazing staan en 
gaf zich uit voor een heel bijzonder iemand. Allen, van klein tot 
groot, hingen hem aan en zeiden: ‘Hij is de Kracht Gods, de 
Grote’; zij hingen hem aan, omdat hij ze geruime tijd door zijn 
toverkunsten verbaasd had. Maar nu zij geloof geschonken 
hadden aan de prediking van Filippus over het rijk Gods en de 
naam van Jezus Christus, lieten mannen zowel als vrouwen zich 
dopen. Ook Simon zelf nam het geloof aan en na zijn doopsel 
bleef hij voortdurend bij Filippus, vol verbazing over de tekenen 
en grote wonderen die hij zag gebeuren. 
Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het 
woord Gods had aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes 
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naar hen af, die na hun aankomst een gebed over hen 
uitspraken, opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen. Deze 
was namelijk nog over niemand van hen neergedaald; ze waren 
alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zij legden hun dus 
de handen op en ze ontvingen de heilige Geest. 
Simon, die zag dat door de handoplegging van de apostelen de 
Geest geschonken werd, bood hun geld aan en zei: ‘Geeft ook 
mij die macht, dat ieder aan wie ik de handen opleg de heilige 
Geest ontvangt.’ Maar Petrus gaf ten antwoord: ‘Wees ten 
ondergang gedoemd, jij met je geld, omdat je gemeend hebt de 
gave Gods voor geld te kunnen krijgen. Je hebt part noch deel 
aan deze leer, want je hart is niet oprecht tegenover God. Leg 
die slechte gezindheid van je af en bid de Heer, dat die slechte 
gedachte je vergeven mag worden. Ik zie dat je bitter bent als gal 
en in boosheid verstrikt.’ Simon antwoordde: ‘Bidt gij voor mij 
tot de Heer, dat mij niets mag overkomen van wat gij gezegd 
hebt.’ Nadat zij door de verkondiging van het woord des Heren 
getuigenis hadden afgelegd, keerden zij naar Jeruzalem terug, 
terwijl zij nog in vele dorpen der Samaritanen de blijde 
boodschap predikten. 
Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
 
Gebed 
B. Laat ons bidden. 

Gezegend zijt Gij, God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit 
alle volkeren hebt Gij U een toegewijd volk gekozen, vol ijver 
voor alle goeds. Aan deze broeders en zusters hebt Gij het licht 
in de ogen geschonken en hun harten hebt Gij brandend 
gemaakt, zodat zij niet van U wijken en U bereidwillig dienen. 
Wij bidden U: zegen hen overvloedig, zodat zij vol vreugde naar 
huis terugkeren en getuigenis afleggen van uw wondere werken 
en daarvan ook in hun daden getuigen. Door Christus onze Heer. 

A. Amen. 
 
De bisschoppen staan voor het priesterkoor, twee priesters aan de zijkant 
van het priesterkoor en twee diakens achterin in het middenpad. 
Degenen die willen, zijn uitgenodigd om in stilte de handen op te laten 
leggen. 
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Orgelspel 
 
B. Moge de Heer u onafscheidelijk vergezellen en in zijn goedheid 

en barmhartigheid richting geven aan uw reis door uw leven. 
Door Christus onze Heer. 

A. Amen. 
 
Zegen en zending 
B. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
B. De Naam des Heren zij gezegend. 
A. Van nu af tot in eeuwigheid. 
B. Onze hulp is in de Naam des Heren. 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
B. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
A. Amen. 
D. Gaat allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 
Slotlied: Jesus Christ, You are my life 
Jesus Christ, You are my life, alleluia, alleluia. 
Jesus Christ, You are my life, You are my life, alleluia. (2x) 
 
Weg en waarheid, leven bent U 
samen gaan wij de weg naar U. 
Wij bewegen, leven in U, 
wij zijn in U voor eeuwig. 
 
In uw eenheid neemt U ons op, 
U maakt ons één in liefde. 
Vol van blijdschap staan wij voor U, 
zingen U toe vol vreugde! 
 
Vol van vreugde gaan wij de weg, 
brengen uw Boodschap overal. 
Wij, getuigen, kind’ren van God, 
dragen U door de wereld. 
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