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VIERINGENROOSTER 

 
Zondag 17 juli Eucharistieviering  
9.00 uur Voorg.: Jaap Scholten  
 Lector: Marian Plasschaert  
 Koor: Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
   
Zondag 24 juli Woord- en Communieviering 
10.00 uur Voorg.: Marian van den Berg 
 Lector: Mirjam Kemps 
 Koor Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
  
Vrijdag 29 juli Seniorenviering 
10.00 uur Eucharistieviering  
 Voorg.: Jaap Scholten  
 Koster: Dook Musters 
 
Zondag 31 juli GEEN VIERING 
 
Zondag 7 aug. Woord- en Communieviering 
10.00 uur Voorg.: Marian Plasschaert en 
  Ellen Pattiasina 
 Koster: Dook Musters 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 14 aug. Maria ten hemelopneming 
9.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorg.: Léon Everts 

 Lector: Greet van ’t Hul 
 Koor: Cantorij 
 Koster: David van der Schans 
 PGS te gast, Gluren bij de buren 
 (zie blz. 2) 
 
Zondag 21 aug. Woord- en Communieviering 
9.00 uur Voorg.: André van Boven 
 Lector: Antoinette de Winter 
 Koster: Vincent Hindle 
 
Vrijdag 26 aug. GEEN SENIORENVIERING 
 
Zondag 28 aug. Dorpsfeest 
 GEEN VIERING 
 
Zondag 4 sept. Woord- en Communieviering 
10.00 uur Voorg.: Marian van den Berg 
 Lector: Marian de Munnik 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
 
Zondag 11 sept. STARTVIERING  
 (Info: zie blz. 3) 
 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 
- 17 t/m 29 juli: Ina Hindle en Mirjam de Clerck. 
- 7 t/m 21 aug.: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland. 
- 4 sept.: Maria Vette. 

 
 

IN MEMORIAM JAN POTTERS 
 
Vaarwel  pionier. 
Op maandag 13 juni is toch nog onverwacht een einde gekomen aan het leven 
van Jan Potters. 
Ondanks zijn respectabele leeftijd (91) was hij zich aan het voorbereiden op 
een hartoperatie die binnen enkele weken zou plaatsvinden. Hij keek uit naar 
het leven na de operatie. Een complicatie van de blaas heeft dit onverwacht 
doorkruist. 
Jan groeide op in het Brabantse Princenhage,  in een gezin met drie jongens en 
daarna drie meiden. Jan was de middelste van de jongens. 
In 1951 krijgt de familie een boerderij toegewezen in Ens. 
Voor Jan is het een grote wens om zelf ook boer te worden en in 1968 is het 



zover . Samen met Toos en  de beide dochters Mieke en Lidy  gaan ze wonen  en werken op een  boerderij 
aan de Bijlweg “de Pionier”.  
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Het was er gezellig en gastvrij. Wie om 12 uur binnenkwam kon mee-eten. Ook de familie uit Brabant was er 
regelmatig te gast. 
In 1990 verkopen ze  de boerderij en gaan wonen in Swifterbant, op het vertrouwde plekje aan de 
Noordsingel.  
Hun wens om meer van de wereld te zien kunnen ze nu waarmaken.  
En ……elke week passen ze bij  Lidy en Jaap op de drie kleinkinderen. Drie meiden. 
Wat horen we  mooie herinneringen bij het afscheid over die tijd. Ik noem de herinnering aan het lied: “ Het 
kleine café aan de haven” dat uit de speakers van de auto galmde als opa ze uit school haalde.  
 
We luisteren ook naar de gelijkenis over de zaaier uit Mattheus 13. Deze lezing past als een jas over het 
leven van Jan. De zorgvuldigheid en aandacht die hij besteedt aan het zaaien en de zorg voor de gewassen 
kenmerkt hem. 
Een metafoor voor de manier waarop hij voor zijn familie en zijn gezin zorgde. 
Als lieve, maar ook strenge vader geeft hij zijn dochters Mieke en Lidy de vrijheid en het vertrouwen om hun 
talenten te ontdekken. Bij Jan viel er niet veel zaad op de weg of in de bermen. 
De laatste jaren (Toos overleed  in 2018) waren niet altijd gemakkelijk, maar toch vond hij zijn draai. Vooral 
de komst van de zes achterkleinkinderen  waren voor hem weer een  nieuwe en  mooie tijd.   
Ook  was Mieke de laatste jaren veel bij vader Jan. Ze verstonden elkaar zo goed: een half woord was 
genoeg en de band werd alleen maar steviger. 
 
Op een mooie dag in juni namen we afscheid van deze hartelijke, gezellige pionier. 
In onze  verhalen zal Jan, vader, opa, opi verder leven.  
Voor nu mogen we zeggen: alle seizoenen zijn voltooid. 
Rust zacht Pionier. 
 
Hennie van der Schans-Steeghs. 
 
 

SLOTVIERING OP DE GOLFSLAG 
 

De laatste viering alweer van dit schooljaar, en voor groep 8 de laatste viering 
van hun tijd op de Golfslag.  
Toen we binnen kwamen stond diaken André van Boven al op ons te wachten 
bij de deur om ons welkom te heten.  
Voorin de kerk stond een mysterieuze koffer waar we een mooi verhaal over 
hebben gehoord. Het ging over iemand die aan kwam met een koffer maar 
anders was als de anderen. Kan je iemand dan vertrouwen en maakt het 
eigenlijk iets uit dat iemand anders is?  
We hebben gehoord dat God van ons allemaal houdt en dat het juist fijn is dat 
we allemaal anders zijn.  
 
Tot slot hebben alle klassen een mooie bloem in een vaas gezet met daarop 
hun eigen gedachten voor de voorbeden.  
Het was een mooie viering. Eerst nog even genieten van de vakantie en dan op 
naar volgend jaar. 

 
Carina van den Bosch  
 
 

GLUREN BIJ DE BUREN 
  
In 2021 zijn we gestart met “gluren bij de buren”: één keer per jaar worden wij uitgenodigd door de PGS om 
bij hen de viering bij te wonen. Ook nodigen wij eens per jaar onze buren (de PGS) uit om bij ons te komen 
vieren. 
Op 14 augustus a.s. is het weer zover, wij hebben de PGS uitgenodigd om deze zondag bij ons de viering bij 
te wonen. 
De viering is om 9.00 uur, diaken Léon Evers gaat voor en de Cantorij zingt. 
Wij hopen dat er veel parochianen bij de viering zijn om onze buren welkom te heten. 
  



Namens de locatie raad en pastoraatsgroep, 
Anneke Keizer. 
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STARTDIENST ZONDAG 11 SEPTEMBER  
 

Thema  “ Aan tafel! “ 
 
We kijken er naar uit u en jou te ontmoeten tijdens de startdienst op 
zondag 11 september om 10.00 uur. 
Na de dienst willen we met jullie allemaal “Aan tafel”.  
 
Dit willen wij doen door middel van een gezellige high tea.  
De bedoeling is dat iedereen die naar de startdienst komt wat lekkers mee 
neemt. 
Dit kan zijn koeken, taart, wraps of chocolade. Dit verdelen we dan 
allemaal over de tafels zodat we met zijn allen gezellig aan de high tea 
kunnen.  
Onderwijl kun je nog meedoen met een quiz en liggen er leuke vragen op 
onderzetters. 

Voor de kinderen is er een knutseltafel aanwezig waar je een leuke 
placemat kan kleuren en laten lamineren. 
 
Voor de oudere jeugd staan er gezelschapsspelen klaar maar je  
 
mag ook zelf een spel  meenemen.  
 
We hopen jullie allemaal te zien. 
 
Namens de Startdienstcommissie.   
 
 
 
 

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE VAN DE GEZAMENLIJKE KERKEN 

De PGS heeft sinds 1975 een activiteitencommissie. Rond 1995 moest het dak van de Hoeksteen vernieuwd 

worden en om dat te bekostigen is de Willibrordparochie ook bij de commissie aangesloten. 

In de loop der jaren is er op vele manieren geld ingezameld door de beide kerken om zo de kosten van 

bijvoorbeeld onderhoud te bekostigen. Zo is het geld gebruikt voor nieuwe dakbedekking op de Hoeksteen, 

het reviseren van de torenklok en het vervangen van de verwarmingsketel en het professionele 

koffiezetapparaat. 

Door verschillende oorzaken, waaronder corona en een te kort aan vrijwilligers, zijn de activiteiten en dus 

ook de inkomsten teruggelopen. Activiteiten die nu nog georganiseerd worden zijn de welbekende 

bloemetjesmarkt, het oliebollen bakken en de oud ijzer actie.  

Om de activiteiten van de commissie weer volop te kunnen organiseren zijn nieuwe actieve leden met 

(nieuwe) ideeën van harte welkom, of kom gewoon gezellig per activiteit meedoen eventueel voor een korte 

periode. 

Dus vindt u of vind jij het leuk om activiteiten te bedenken of mee te helpen met de uitvoering, laat het ons 

dan weten. 

Aanmelden of informatie kan ingewonnen worden bij: 

Karin Weevers: email: karin@weeversbv.nl   tel: 06 483 711 71 

Grada Leijen: email: ghleijen@gmail.com   tel: 0321 321 541 

 

De Activiteitencommissie 

mailto:karin@weeversbv.nl
mailto:ghleijen@gmail.com
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BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Bij overlijden: 
neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 322062 of 06-38635393, of e-mail w.vette@outlook.com  

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 322915 of 06-83118568 of e-mail mimkemps@solcon.nl  

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 322212.  

 
Voor huisbezoek of communie aan huis: 
neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12 
 
Locatieraad: 
Naam Functie Woonadres Tel.nr. E-mailadres 
 
Mirjam Kemps voorzitter De Banier 23 (0321) 32 29 15 mimkemps@solcon.nl 
Ben Meijer secretaris Wapenschild 45 (0321) 32 20 82                         

secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl 
Jack Musters budgethouder Kampweg 10 (0321) 32 32 07           jack.musters@kpnmail.nl 
 
Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl  
 
 

INLEVERTERMIJN 
 
De volgende Nieuwsbrief komt begin september uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 27 augustus binnen zijn.  
 
De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl 
Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan  
de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: p.vannoort1948@kpnmail.nl 
Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl  
Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken aan huis 
bezorgd.  
 
 

DE OVERSTEEK  
 
De eerstvolgende Oversteek (nr. 15-1) komt 7 september uit. De start van het nieuwe seizoen. 
Kopij voor deze Oversteek kunt u aanleveren tot uiterlijk zaterdag 20 augustus bij Jaap Bottenberg, 
Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:w.vette@outlook.com
mailto:mimkemps@solcon.nl
mailto:mimkemps@solcon.nl
mailto:secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
mailto:jack.musters@kpnmail.nl
http://www.rkparochiewillibrord.nl/
mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl
mailto:p.vannoort1948@kpnmail.nl
http://www.rkparochiewillibrord.nl/
mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl
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 BRIEF AAN KATHOLIEKE GEZINNEN 
 

 

 

 
Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 
 
Op 19 maart 2021 is het Jaar van het Gezin begonnen. Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen naar 
aanleiding van de 5

de
 verjaardag van de Postsynodale Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia (AL). Dit 

weekend sluiten we het Jaar van het Gezin af met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Een 
mooi moment om dus even stil te staan bij jullie, de gezinnen in de Kerk.  
 
Het huwelijk, het gezin, is de hoeksteen van de samenleving, maar is ook van groot belang voor de Kerk. 
Jullie, de ouders, zijn de eerste geloofsopvoeders van jullie kinderen. En jullie kinderen zijn de toekomst 
van onze Kerk. Zelfs nu al zijn zij deel van de Kerk. In de huidige samenleving wordt het de gezinnen niet 
makkelijk gemaakt. De ‘norm’ die velen stellen op het gebied van seksualiteit, huwelijk en gezin is een 
norm die haaks staat op de leer van de Kerk, op hoe God het bedacht en bedoeld heeft. De christelijke 
visie op huwelijk en gezin - die van een volhardende liefde en trouw die voortvloeit uit en verbonden is 
met de onvergankelijke liefde tussen Christus en Zijn Kerk - wordt steeds minder begrepen, aanvaard en 
in praktijk gebracht. De secularisering van de samenleving speelt daar een grote rol in.  
Naast de secularisering is er ook een grote druk op gezinnen, op echtparen en kinderen, omdat er zoveel 
moet: bijscholing van de ouders, sport, hobby’s. Er is nog nauwelijks vrije tijd. Tijd hebben voor het leven 
thuis, samen als gezin, wordt bemoeilijkt door de huidige levensstijl, de werktijden, de complexiteit van de 
wereld van vandaag waarin velen er een waanzinnig ritme op nahouden om te overleven. De 
samenleving wordt langzaam door en door individualistisch en dat zien we ook terug in de gezinnen. 
Hierdoor is er nog minder tijd en prioriteit voor de Kerk en het geloof.  
 
In al deze moeilijkheden voor jullie in deze tijd, ben ik des te dankbaarder dat er nog gezinnen zijn in onze 
Kerk. En jullie zijn er niet alleen, jullie zetten je in en geven het geloof door aan je kinderen. Dat is het 
grootste goed dat je ze mee kan geven, een ontmoeting met Jezus, die een Vriend voor ze wil zijn.  
De roeping tot het christelijk huwelijk en gezin is geen gemakkelijke roeping. Het is niet vanzelfsprekend 
om door het huwelijk je hele leven lang voor dezelfde persoon te kiezen, in goede en kwade dagen, in 
armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Het is een keuze die je elke dag weer maakt, met de 
genade van Onze Heer, die jullie in het sacrament van het huwelijk en in de andere sacramenten hebben 
ontvangen. De genade die eigen is aan het sacrament van het huwelijk is bestemd om de liefde van de 
echtgenoten te vervolmaken en hun onverbrekelijke eenheid te versterken. De bron van die genade is 
natuurlijk Christus. Hij blijft jullie nabij, geeft jullie de kracht om Hem te volgen door het kruis op te nemen 
en weer op te staan wanneer jullie struikelen. Hij geeft ook kracht om elkaar te vergeven, elkaars lasten te 
dragen, elkaar onderdanig te zijn uit ontzag voor Christus en elkaar te beminnen met een 
bovennatuurlijke, fijngevoelige en vruchtbare liefde (vlg. CKK 1641-1642). Het is mooi en goed om hierin 
ook naar het voorbeeld te kijken van het heilig huisgezin van Nazareth; Jezus, Maria en Jozef. "Het 
verbond van liefde en trouw, waarvan de Heilige Familie van Nazareth leeft, verlicht het begin dat 
vormgeeft aan ieder gezin, en stelt het in staat beter de wederwaardigheden van het leven en de 
geschiedenis onder ogen te zien. Op dit fundament kan ieder gezin ondanks zijn zwakheid een licht in de 
duisternis van de wereld worden” (AL 66). Ook Maria en Jozef moesten elke dag opnieuw weer voor 
elkaar kiezen en dat zullen ze ook niet altijd makkelijk hebben gevonden. Ook zij hadden die genade van 
het sacrament nodig.  
 
De genade van het sacrament is er natuurlijk niet alleen voor de ouders, maar voor het hele gezin. Het 
gezin heeft een bijzondere waarde in de Kerk, omdat het gezin een beeld van God is die “in zijn diepste 
mysterie geen eenzaamheid is, maar een gezin, daar Hij in zijn wezen vaderschap, zoonschap en het 
wezen van het gezin, dat liefde is, heeft” (AL 71). Het gezin is ook een beeld van het geheim van de 
eenheid en vruchtbare liefde tussen Christus en de Kerk en krijgt daarmee de prachtige naam van 
‘huiskerk’. Een plek waar men liefde en gemeenschap kent en die openstaat voor anderen. In elk 
christelijk gezin zou je zo de verschillende aspecten van de Kerk moeten tegenkomen. Het gezin moet 
dan ook, zoals de Kerk, een ruimte zijn waarbinnen het Evangelie wordt doorgegeven en van waar het 
Evangelie uitstraalt. Het zien van gezinnen waar dit gebeurt vervult mij, en met mij de hele Kerk, met 
grote vreugde. Dankzij jullie, die trouw blijven aan het onderricht van het Evangelie, wordt de schoonheid 
van het onontbindbare en voor altijd trouwe huwelijk geloofwaardig gemaakt. De Kerk is een gezin van 
gezinnen en ze wordt verrijkt door het leven van al deze huiskerken.  



Het gezin is de eerste school voor het christelijk leven, een “leerschool voor een rijkere ontplooiing van de 
menselijkheid” (Gaudium et Spes 52). In het gezin leert men de deugden. Kinderen leren om samen te 
spelen en te leven, ze leren om te delen met elkaar, om naar elkaar te luisteren en hun beurt af te 
wachten. Ze leren om geduldig te zijn en om te vergeven wanneer hen pijn is aangedaan. Ze leren ook 
om vergeving te vragen als zij zelf iets verkeerds hebben gedaan, hierdoor leren ze de nederigheid. Ze 
leren om dienstbaar te zijn en te helpen met taken in het huishouden. Ze leren offertjes te brengen voor 
het goed van de ander en zo leren ze om zichzelf te geven. Al deze dingen kosten tijd, inspanning en 
moeite, van ieder lid van het gezin. Ik wil jullie op het hart drukken om hier bewust van te zijn, maar om er 
ook niet te groot over te denken. Het zijn juist de kleine dingen die kinderen zien en onthouden. Het zijn 
de kleine gebaren, de kleine tekenen van liefde en trouw die een grote impact hebben. Zo ook met het 
doorgeven van het geloof, van het Evangelie. Kinderen zien alles. Een kruisteken voor de maaltijd, een 
blik op het kruis dat in de woonkamer hangt of een kaarsje of bloemen bij of een handkus naar een beeld 
van Maria, onze Moeder. Ze zien de inspanning die jullie doen om zondag samen naar de H. Mis te gaan 
en daar zien ze de eerbied die jullie tonen voor Jezus in de Eucharistie. Ze zien dat het soms moeilijk is 
om tijd te maken voor God, maar ze zien jullie het steeds weer opnieuw proberen. Ze zien volharding in 
het gebed en volharding in het geloof. Weet jullie daarin ook gesterkt door mijn gebed en nogmaals, door 
de genade van Onze Lieve Heer.  
 
In ons Aartsbisdom Utrecht heeft het onderwerp huwelijk en gezin een belangrijke plaats. Ik ben blij met 
de mooie initiatieven die zich de afgelopen jaren in het Aartsbisdom ontwikkeld hebben. In een aantal 
parochies zijn er gezins- of familiezondagen van start gegaan. Een mooie gelegenheid om met het hele 
gezin samen te komen in de Eucharistie om daarna, op ieders niveau, de verdieping te zoeken in de 
catechese. Het is zeer belangrijk dat gezinnen samen het geloof kunnen verdiepen, niet alleen met 
elkaar, maar ook met andere gezinnen. Voor kinderen is het fijn om het geloof te kunnen delen met 
leeftijdsgenoten. En voor de ouders is het heel waardevol om ervaringen uit te wisselen. Door deze 
gezinscatechese kunnen gezinnen bewust worden van hun roeping en hun zending. Als een gezin zich 
van die zending bewust is, evangeliseren alle leden en alle leden worden erdoor geëvangeliseerd. Een 
dergelijk gezin wordt ook evangeliserend naar andere gezinnen en naar het milieu waarin het staat 
(Evangelii Nuntiandi 71). Zo zet het gezin zich gezamenlijk in voor geloofsoverdracht en gaan ze samen 
op weg naar heiligheid. In het diocesaan synodeverslag komt ook duidelijk de roep naar meer en betere 
catechese naar voren. Het is niet meer vanzelfsprekend om over het geloof te praten of te weten hoe je 
dat moet doen. Ik hoop dat jullie daarin steun en bemoediging vinden in jullie parochies of andere plekken 
waar jullie komen om het geloof te vieren en de verdiepen.  
 
Ik wil jullie op het hart drukken dat jullie altijd welkom zijn in de kerk. Wees niet bang om met je kinderen 
te komen, ook als ze soms wat geluid maken of moeilijk stil kunnen zitten. Wees niet bang om je daar ook 
over uit te spreken als een situatie daar om vraagt. Wees niet bang om in de parochie te vragen om 
catechese of geloofsverdieping voor jezelf of je kinderen. Wees ook niet bang om met eigen initiatieven te 
komen of zelf thuis iets te organiseren. De Kerk wil er voor jullie zijn, ze heeft jullie nodig en ze wil jullie 
van harte ondersteunen en begeleiden op jullie gezamenlijke weg naar heiligheid.  
 
Graag sluit ik af met het gebed tot de Heilige Familie waarmee paus Franciscus zijn Exhortatie Amoris 
Laetitia ook afsluit:  
 
“Jezus, Maria en Jozef, 
in u zien wij 
de schittering van de ware liefde, 
aan u vertrouwen wij ons vol vertrouwen toe. 
 
Heilige Familie van Nazareth, 
maak ook onze gezinnen 
tot plaatsen van gemeenschap en cenakels van gebed, 
tot authentieke scholen van het Evangelie 
en tot kleine huiskerken. 
 
Heilige Familie van Nazareth, 
laten er in het gezin nooit 
geweldsincidenten, uitsluiting en verdeeldheid zijn, 
moge ieder die gewond of gechoqueerd is, 
snel worden getroost en genezen. 
 
Heilige Familie van Nazareth, 
maak dat wij allen ons bewust worden 
van het heilig en onschendbaar karakter van het gezin, 



van zijn schoonheid in Gods plan. 
 
Jezus, Maria en Jozef, 
verhoor ons en aanvaard onze smeekbede. 
 
Amen.”  
 

Utrecht, 22 juni 2022 
 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
Aartsbisschop van Utrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gebed 
 

 
 
 
Hemelse Vader, 
We komen hier voor U om U te loven 
en om U te bedanken voor het grote geschenk van de familie. 
We bidden tot U voor alle gezinnen 
ingewijd door het sacrament van het huwelijk. 
Mogen ze elke dag de genade herontdekken die ze hebben ontvangen, 
En mogen ze als kleine huiskerken weten hoe ze van  
Uw aanwezigheid kunnen getuigen 
en van de liefde waarmee Christus de Kerk liefheeft. 
We bidden tot U voor alle families die geconfronteerd worden  
met moeilijkheden en lijden 
veroorzaakt door ziekte of omstandigheden waarvan alleen U weet. 
Ondersteun ze en maak ze bewust 
van het pad naar heiligheid waarop U hen roept, 
zodat ze Uw oneindige barmhartigheid mogen ervaren 
en nieuwe manieren vinden om in liefde te groeien. 
Wij bidden U voor kinderen en jongeren: 
mogen ze U ontmoeten en vreugdevol reageren 
op de roeping die U voor hen in gedachten hebt; 
We bidden voor ouders en grootouders: mogen zij weten 
dat ze tekenen zijn van het vader- en moederschap van God 
in de zorg voor de kinderen die U hen naar lichaam en geest toevertrouwt; 
en voor de ervaring van broederschap 
die de familie aan de wereld kan geven 
Heer, sta toe dat elk gezin 
hun specifieke roeping tot heiligheid in de Kerk zou kunnen beleven 
als een oproep om missionaire discipelen te worden, 
in dienst van leven en vrede, 
in gemeenschap met onze priesters, religieuzen, 
en alle roepingen in de Kerk. 
Zegen de wereldbijeenkomst van gezinnen. 



Amen. 
 


