Voor de viering wordt gezongen
While shepherds watched their flocks by night
While shepherds watched their flocks by night all seated on the ground
The angel of the Lord came down and glory shone around
"Fear not," he said, for mighty dread had seized their troubled minds
"Glad tidings of great joy I bring to you and all mankind”
"To you in David's town this day is born of David's line
The Savior who is Christ the Lord and this shall be the sign"
"The heavenly Babe you there shall find to human view displayed
And meanly wrapped in swathing bands and in a manger laid”
Thus spake the seraph and forthwith appeared a shining throng
Of angels praising God on high, who thus addressed their song
"All glory be to god on high and to the earth be peace;
Goodwill henceforth from heaven to men, begin and never cease”
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Herders Hij is geboren
Herders, Hij is geboren in 't midden van de nacht.
Die zo lang van tevoren de wereld heeft verwacht.
"Vrolijk, o herderkens", zongen ons d'engelkens,
zongen met blijde stem: "Haast u naar Bethlehem".
Als wij daar zijn gekomen, ziet een klein Kindeken,
ligt op 't stro nieuw geboren, zoet als een lammeken.
D'oogskens van stonden aan zag men vol tranen staan,
't weende uit druk en rouw in deze straffe kou.
't Kindje begon te slapen, de moeder sprak ons aan
"Lieve herderkens samen, wilt zoetjes buiten gaan.
Jullie zij peis en vree, dat brengt mijn Kind u mee,
want het is God uw Heer, komt morgen nog eens weer"

Delen uit de Deutsche Messe – Franz Schubert
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Lulajże Jezuniu (pools trad.)
Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...
Cyt, cyt, cyt wszyscy się spać zabierajcie,
mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.
Lulajże, Jezuniu...
Slaap zacht, kleine Jezus, mijn parel
Slaap zacht, mijn kleine schat.
Slaap zacht, kleine Jezus, slaap zacht
En jij, moeder, troost de baby als hij huilt
Sluit je oogjes, moe van het huilen,
Troost de mond, moe van het verdriet.
Sst, sst, sst, ga allemaal slapen
En maak mijn kleine kind niet wakker.
INTREDELIED
Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
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Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.
KRUISTEKEN EN OPENINGSWOORD
P: In de naam van de Vader de Zoon en de heilige Geest
A: Amen.
P: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen
A: En met uw geest.
GEBED OM VERGEVING
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 heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer,
onze God.
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en
ons geleiden tot het eeuwig leven.
A: Amen.
KYRIE
Heer, ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
GLORIA
Ehre, Ehre sei Gott in der Hohe!
Singet der Himmlischen selige Schar.
Ehre, Eher sei Gott in der Hohe!
Stammeln auch wir, die die Erde gebar.
Staunen nur kann ich
und staunend mich freu'n;
Vater der Welten! Doch stimm' ich mit ein:
Ehre sei Gott in der Hohe!
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Ehre, Ehre sei Gott in der Hohe!
Kundet der Sterne strahlendes Heer.
Ehre, Ehre sei Gott in der Hohe!
Sauseln die Lufte, brauset das Meer.
Feiernder Wesen unendlicher Chor
jubelt im ewigen Danklied empor:
Ehre sei Gott in der Hohe!

Wonderbare Raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Een grote
macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn
koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en
gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse
machten brengt het tot stand.
Zo spreekt de Heer.
A: Wij danken God.

Vertaling:
Glorie, glorie zij God in den hoge!
klinkt het hierboven de hemelen door.
Glorie, glorie zij God in den hoge!
stamelt hen na hier beneden ons koor.
Stam’lend slechts klinkt hier op aarde het lied
van wie de pracht van Gods glorie beziet:
Glorie zij God in de hoge!
Glorie, glorie zij God in den hoge!
zingt ook het sterrenkoor ’s nachts met ons mee.
Glorie, glorie zij God in den hoge!
fluist’ren de wolken en buldert de zee.
Jub’lende leden van ’t eeuwigheidskoor,
brengt met gejuich weer uw lied ten gehoor:
Glorie zij God in den hoge!
GEBED

Liturgie van het woord
1e Lezing:
(Jesaja 9; 1--6)
Uit de profeet Jesaja
Het volk dat wandelt in de duisternis, ziet een helder licht; een glans straalt over
hen die wonen in het land van de dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun
vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk, als mensen die opgewekt zijn
bij de oogst of jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op
hem drukt, het blok dat ligt op zijn nek, en de stok van zijn drijver hebt Gij stuk
gebroken als in de dagen van Midjan. Want alle laarzen van stampende soldaten
en hun opgerolde mantels met bloed besmeurd zullen ten offer vallen aan het
vuur en een prooi worden van de vlammen. Want een kind is ons geboren, een
Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en
men noemt Hem:
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TUSSENZANG: Lied om de mensenzoon
Nacht is om de huizen heen,
dood is in de bomen,
straat is uitgestorven steen,
aarde moederziel alleen,
tot er licht zal komen van al zo hoge.
Hemelen en aarde slaan
dicht in vrees en dromen,
korte dagen breken aan,
niet te zien zijn zon en maan,
tot er licht zal komen van al zo hoge.
Wacht maar op de morgenster
met drie gouden kronen,
en al staat hij heind'en ver,
twintig eeuwen hopen er,
tot het licht zal komen van al zo hoge.
Niemand heeft genoeg aan brood,
want je leeft van woorden,
zij gaan verder dan de dood
en ze zijn de stille hoop
dat hij wordt geboren als nooit tevoren.
2e Lezing:
( Tit. 2,11-14 )
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus
Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde
verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en
bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de
zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze
grote God en Heiland Christus Jezus.
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Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.
Zo spreekt de Heer.
A: Wij danken God.
Alleluia
Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap: heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer.
A: Alleluia.
Evangelie:
(Lc.2, 1-20 )
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.
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling
moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer
Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen
stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het
huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea,
naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen
met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het
uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich
herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een Engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de
glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de Engel
sprak tot hen; Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de
Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn; gij zult het
pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Opeens
voegde zich bij de Engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de
woorden: ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie
Hij welbehagen heeft’.
Zodra de engelen weer van hen waren heengegaan naar de hemel, zeiden de
herders tot elkaar; Kom, laten we naar Betlehem gaan om te zien wat er gebeurd
is en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt. Ze haastten zich er heen en
vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit
gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.
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Allen die het hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de herders hun
verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij
zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om
alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was.
Zo spreekt de Heer.
A: Wij danken God.
OVERWEGING
LIED
Nu zijt wellekome, Jesu lieven Heer.
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van den hogen hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Christe kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op den heiligen Kerstnacht
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
d'Herders op den velde hoorden een nieuw lied
(dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet).
gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar,
Bet'lem is de stede, daar 't is geschied voorwaar.
Kyrieleis.
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in
Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige
Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is
gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag
verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij 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.
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Voorbeden en intenties
Laat ons bidden;
A: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Liturgie van de eucharistie
Altaartafel wordt gereed gemaakt.
OFFERANDELIED:
Toen God in Bethlehem als kind geboren lag
was ‘t nacht, maar ‘t scheen te wezen wel midden op de dag.
Nooit zag ‘t duister stralender luister,
nooit zoveel sterren als het toen zag,
En een, die ‘t helderst scheen, riep de Wijzen uit het Oosten
naar ‘t Kindje Jezus heen.
De veten en de haat, zij waren al voorbij.
Het lam dat liep te grazen met leeuwen in de wei.
Zonder te bijten, stoeiden met geiten,
panters en tijgers, zo mak waren zij.
En naast de wilde beer lag kalf en lam en veulen
in peis en vrede neer.
De herders in het veld, die lagen op hun wacht,
toen feller dan de zonne het licht brak door de nacht.
Vrienden geen vreze moet in u wezen,
zei hun een engel, weest vrolijk en lacht.
Ik meld U enkel blijs: Vannacht is weer gekomen,
het aardse paradijs!
P: 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
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Prefatie I van Kerstmis
P: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
P: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.
P: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. Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen, nieuw licht is
opgegaan, uw Woord is vlees geworden; zichtbaar zijt Gij geworden, onze God in
Hem, naar U gaat ons verlangen, onze liefde, naar U die nog verborgen zijt.
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:
HEILIG
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr,
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er!
Er, der nie begonnen, Er, der immer war,
ewig ist und waltet, sein wird immerdar.
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr,
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er!
Allmacht, Wunder, Liebe, Alles ringsumher!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr
Vertaling:
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer
Heilig, heilig, heilig, heilig alleen Hij!
Hij die zonder begin is, Hij die er altijd was,
blijvend heerst en standhoudt eeuwigheden lang.
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.
Heilig, heilig, heilig, heilig alleen Hij!
Almacht, Wonder, Liefde, overal rondom.
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer!
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(Eucharistisch gebed 3-b)
P: Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, want
door Jezus Christus, uw Zoon onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de
kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen uit
alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijzen. In alle
ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest en ze Lichaam en Bloed te
doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer, op wiens woord wij deze
geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak daarover het
dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn
leerlingen en zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT
VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te
verheerlijken. Hij gaf hem 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.
P: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

met de heilige Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, (met
de heilige N.) en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer
van uw Zoon dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend.
Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof: samen met uw
dienaar Franciscus, onze paus en Gerardus, onze bisschop, met alle bisschoppen,
de geestelijkheid en heel het gelovige volk, dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die
hier bij U is en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid
al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die U lief waren en die van
hier zijn heengegaan genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te
mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid.
Door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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.
Onze Vader
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven
heeft:
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.

P:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij,
gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en
beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus,
Messias, uw Zoon.

A:

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

P: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn
glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol
verwachting open voor uw wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan,
zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk en wil er uw Zoon
in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen
worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn
heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één
geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel
verkrijgen, dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder
van God;

11.

12.

P:

A:
P:
A:
D:

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

Lam Gods
Mein Heiland, Herr und Meister!
Dein Mund so segenreich,
sprach einst das Wort des Heiles:
"Der Friede sei mit Euch!"
0 Lamm, das opfernd tilgte
der Menschheit schwere Schuld,
send' uns such Deinen Frieden
durch Deine Gnad' und Huld.

Mijn heiland, Heer en meester,
O, spreek vanuit uw hart
tot ons het woord van vreugde
dat wegsmelt onze smart.
Zend ons de hemelvrede
die d’aarde nimmer geeft
en waar slechts toe kan treden
wie deugdzaam voor u leeft.
Uitnodiging tot de (geestelijke) communie.
COMMUNIELIED
Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da!

Mein Heiland, Herr und Meister,
o sprich erbarmungsreich
zu uns das Wort des Heiles:
"Der Friede sei mit Euch!"
Send' uns den Himmelsfrieden,
den nie die Erde gibt,
der nur dem Herzen winket,
das rein und treu Dich liebt!

Stille Nacht, heilige Nacht,
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund
Da uns schlägt die rettende Stund.
Christ, in deiner Geburt!

Vertaling:
Mijn heiland, heer en meester,
uw zegenrijke mond
sprak eens het woord: ‘De vrede
zij u van ’t nieuw verbond’.
O Lam, dat heeft gedragen
de last van onze schuld,
doe ons in deze dagen
van vrede zijn vervuld.
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Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust.
Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend'lijk om Uwe Godd'lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort',
Jezus van Uwe geboort'.
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Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien 't eerst Uw pracht;
Door der eng'len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de Redder ligt daar,
Jezus de Redder ligt daar.

COLLECTE:
De collecte is bestemd voor de parochielocatie Malden:
NL18 RABO 0131 6014 74 t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid,
locatie Malden

Gebed na de communie
Mededelingen
Zegen
P: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
P: Zegene u de almachtige God Vader, Zoon en heilige Geest.
A: Amen.
Wegzending
D: Gaat nu allen heen in vrede.
A: Wij danken God.
SLOTLIED:
Eer zij God in deze dagen,
eer zij God in deze tijd
mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in excelcis Deo!

De parochie Heilige Drie-eenheid telt acht kerklocaties. Zeven
geloofsgemeenschappen maken gebruik van een ‘eigen’ kerklocatie, de
geloofsgemeenschap van de wijk Brakkenstein maakt gebruik van de
Sacramentskerk van de congregatie H. Sacrament. De kerkgebouwen worden
zoveel mogelijk gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gebouwd, namelijk als een
plaats waar de geloofsgemeenschap samenkomt om de eucharistie te vieren en
om te bidden, om te leren en elkaar te ontmoeten, om zorg te delen en zorg voor
anderen gestalte te geven.
De acht kerklocaties zijn:
- H. Antonius Abt-kerk te Malden
- O.L.V. van het Heilig Hart te Berg en Dal
- Lourdeskerk, te Nijmegen
- Groenestraatskerk, te Nijmegen
- Kruispuntkerk (Hatert), Nijmegen
- Cenakelkerk (Verrijzenis), te Heilig Landstichting
- Ontmoetingskerk, te Nijmegen
- Sacramentskerk (Brakkenstein), te Nijmegen

Wij wensen u allen een
Zalig Kerstfeest!

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelcis Deo!
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree kyrieleis.
Gloria in excelcis Deo!

www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl
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