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Vooraf: 

- In de Kloosterpoort is opvang voor de allerkleinsten (0-5 jaar). Er is 
speelgoed aanwezig (fietsjes, ballen, spelletjes, auto’s ect.) en we 
beschikken ook over een box. Brengt u uw kind gerust naar de 
kinderopvang. 

- Vanwege de rust hebben we liever niet dat u foto’s maakt in de kerk. 
Er is een fotograaf in de viering aanwezig.  
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Feestelijke binnenkomst van de communicanten met hun doopkaars 
   
Openingslied:  Welkom, welkom in ons midden… 
   (melodie: Glory, glory, halleluia) 
 
Refr: Welkom, welkom in ons midden 

om te zingen en te bidden. 
Welkom, welkom in ons midden 
hier in dit grote huis. 
 
Welkom lieve kinderen op deze mooie dag, 
die je met ons allen samen hier nu vieren mag. 
In het huis van Jezus worden jullie nu verwacht; 
wat heb je lang gewacht. Refrein. 
 
Hier bij zoveel mensen in dit hele grote huis, 
steekt de Heer zijn hand uit ga maar zitten, voel je thuis. 
Samen aan zijn tafel en we delen met elkaar; 
zó wordt de vrede waar! Refrein. 
 
Tegen alle gasten hier en de mensen in het land, 
tegen de familie zeg je: geef elkaar de hand. 
Want dan groeit de vriendschap tussen mensen groot en klein. 
O, God, wat is dat fijn. Refrein. 

 
 
Begroeting door de communicantjes: 
   
 Eindelijk, het is zover! 
 Wat fijn dat u er bent, 
 straks stellen wij ons aan u voor 
 zodat u ons ook kent. 
 
 Een mooie jurk, een heel nieuw pak  
 Mijn buik doet wel wat zeer. 
 Het zullen wel de zenuwen zijn. 
 Dat geeft niet, hè lieve Heer? 
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 Na weken samen voorbereiden 
 veel kletsen en plezier, 
 met lezen zingen en ook bidden 
 staan wij nu dan hier. 
 
 We waren samen bij elkaar 
 we speurden door de kerk, 
 deze map dat was ons boek 
 het was echt heel veel werk. 
 
 Vandaag gaan wij met u nu vieren 
 rond het woord en brood en wijn: 
 Laten wij dan snel beginnen  
 dat deze dag een feest mag zijn !  
 
  
Welkom door de pastor 
 
 
Allen: Gebed om vergeving 
 

Goede God, 
waarom vinden wij het zo moeilijk 
om met elkaar om te gaan, 
zoals U het ons geleerd heeft. 

 
Waarom maken wij het elkaar zo moeilijk, 
terwijl het een feest zou kunnen zijn. 
We danken U dat U ons wilt leren 
hoe het goed kan worden. 

 
En we willen sorry zeggen voor al die keren 
waar we niet goed hebben gedaan, 
en mensen in de kou hebben laten staan. 

 
Help ons, God, en vergeef ons. 
Leid ons op de goede weg. 
Amen. 
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Zingen:  Zeg nooit … 
 

Zeg nooit: ‘Onze wereld is gebroken 
en de mens tot weinig goeds in staat.” 
Zeg nooit: ‘Niemand kan op vrede hopen, 
alles gaat nu eenmaal als het gaat. 

refrein:

 
 
 

Zeg nooit dat een mens niet kan verand’ren 
jij en ik tot weinig goeds in staat 
zeg nooit dat de wereld zwart en wit is 
Want je weet niet hoe het soms zal gaan. Refrein 

 
Inleiding verhaal 
 
Een schaap apart 
 

Op de boerderij zijn 9 schapen.  
Deze week moet herder Jolie erop passen. 
Ze neemt ze mee naar buiten, naar de hei. 
Daar kunnen ze grazen. 
Ze heeft een lange stok bij zich 
om ze allemaal bij elkaar te houden. 
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Zo geeft ze een tikje als ze te ver weglopen, 
of ze gooit een steentje naar ze. 
Want ze zijn allemaal wel eens stout. 
Maar herder Jolie vindt ze allemaal aardig. 
Jolie kent ook de namen van elk schaap: 
je hebt de giebels, en de kletstantes,  
de stille schapen en de belhamels. 
Ze lijken misschien op elkaar, 
maar de herder weet precies wie welk schaap is. 
Geen eentje is echt helemaal hetzelfde. 
En zo lopen de schapen swingend over de hei: 

 
Zingen:  Ga je mee… 
 

 
 

Welke weg wil je gaan? 
 En waar wil je naartoe? 
 Blijf niet zitten waar je zit, 
 ook al voel je je moe.  
 
 Is de weg soms te lang? 
 Zak je weg in het zand? 
 Er zijn hobbels op het pad, 
 maar ik geef je een hand.  
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 Loopt de weg bijna dood? 
 Zie je nergens een spoor? 
 In de verte wordt het licht: 
 gaat de weg daar soms door? 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

’s Avonds brengt de herder ze allemaal naar de schuur op de hei. 
Daar mogen ze rustig slapen. 
Binnen zijn de schapen veilig. 
Geen mens kan ze stelen, geen beest kan ze bijten. 
Maar eerst moeten ze naar binnen, 
één voor één, alle negen schapen. 
En Jolie telt ze: 
Isabella, Febe, Annefleur, Isa, Shakira, Isabelle, Noël, en Sarah…. 
 

maar er moeten 9 schapen zijn! Het zijn er maar 8. 
Wie is er niet? Jolie kijkt, 
en merkt dan dat schaap Marit er niet is. 
 

Ai. Haar moeder zal wel kwaad zijn dat Marit weg is. 
En dan zegt herder Jolie tegen de schapen: 

 
Jolie: Passen jullie goed op jezelf. 

Jullie zijn samen, dus loop niet weg van elkaar, 
blijf bij elkaar in de schuur. 
Ik moet schaap Marit zoeken. 

 
En Jolie loopt weg. Het is al donker geworden. 
Ze loopt door het donkere bos en over de donkere hei. 
Marit !!! Marit !!! roept ze, waar ben je?? 
 
Intussen zijn de andere schapen in de schuur. 
Ze mopperen en ze mekkeren. Hoor maar wat ze zeggen: 

 
Isabella:  Herder Jolie laat ons alleen 
Febe:  Dat is gemeen ! 
 

Annefleur: Wij zijn met 8  
Isabella: En Marit is er maar 1 
Annefleur:  Wij zijn met meer 
Febe:  Dus gaan wij voor. 
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Isa:  En ik ben bang. 
Shakira: Zullen er wolven komen? 
Isabelle: Of een krokodil? 
 
Noël:  Ach joh, stel je niet aan. 
Sarah:  Zeg, laten we geen ruzie maken. 
 
Isa:  Zal herder Jolie wel terugkomen? 
Shakira: Dat zal toch wel? 
 
Annefleur: Waar zou Marit zijn? 
Febe:  Stom hoor, om weg te lopen. 
 
Noël:  Nou, ik vind het wel dapper van haar. 
Isabelle: O ja??? 
 

Al die tijd loopt herder Jolie te zoeken. 
Marit !!! roept zij, Marit, waar zit je? 
Ik zoek je! Laat je dan eens vinden. 
Dan houdt ze op met roepen. 
Ze is moe van het schreeuwen. 
Ze is ook een beetje bang alleen in het donker. 
Maar wat hoort ze dan opeens! 

 
Marit: mekkert 
 

Mè-è-è  mè-è-è mek mekker, hoort ze opeens mekkeren. 
Bla, blaaa, baaaa, hoort ze blaten. 
Ze had het niet gehoord al die tijd, 
want ze was zelf zo hard aan het roepen. 
Nu hoort ze het. 
Ze loopt snel naar het gemekker toe, dwars door de struiken. 
De takken botsen tegen haar gezicht.  
Het kan haar niet schelen. 
Dan vindt ze Marit in het donker. 
’Stom beest’ zegt ze. ‘Als je nog eens wat weet’.  
Maar ze is zo blij. Ze vergeet om echt boos te zijn. 
En ze neemt het schaap mee naar de schuur. 
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Herder Jolie moppert niet meer. 
Schaap Marit mekkert niet meer. 
Zo gaan ze samen door de nacht, en komen ze bij de schuur. 
Alle schapen zijn er gelukkig nog. 
Maar wat een praats hebben die andere schapen. Hoor maar ! 

 
Febe:  He he, daar heb je ons aparte schaap ook. 
Isabella: Dat werd tijd. 
 
Isabelle: Waar heb je gezeten? 
Shakira: Was het niet eng in het donker? 
Annefleur:  Ik vind het knap stom van je om weg te lopen. 
 
Isa:  Wij waren bang, want Jolie was er niet. 
Sarah:  Jolie bleef zolang weg. 
Noël:  En we hadden bijna ruzie 
 
Isabelle: Ja, want Shakira zei dat er wolven waren. 
Shakira: En jij zei dat er een krokodil was. 
 
Isa:  We hebben geen oog dicht gedaan. 
Noël:  Dat komt door jullie stomme gepraat. 
Sarah:  Nou hebben jullie weer ruzie! 
 
Isa:  Maar Jolie, waarom liet je ons alleen? 
Annefleur: Waren wij dan niet belangrijk? 
 
Isabella: En Marit; wij willen je ook wat vragen: 
Febe:  Waarom ben je eigenlijk weggelopen? 
 
De herder Jolie moet er een beetje om lachen. En ze zegt: 
 
Jolie:  Ik ben niet alleen blij met Marit, 
  maar met jullie allemaal! 
  Omdat we nu weer samen zijn. 
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Overweging 
 
  



11 

Lied: jij blijft mij boeien …   
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Voorbeden   Wilt u – zo  mogelijk – knielen? 
 Door kinderen en een van de ouders 
 
Collecte 

U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw 
telefoon.  
Of overmaken op rekeningnummer van de kerk: 
NL 06 INGB 000 105 89 58 

 
We gaan samen met de kinderen de tafel klaar maken 
 Door alle kinderen 
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Gebed over de gaven 
 
Tafelgebed    Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 Alle communicanten komen in een kring om het altaar staan 
   
 
VG:  God,  U gaf ons verhalen van hoop  
 in alle geuren en kleuren  
 U gaf ons onze vader en moeder, 
 broers en zussen, opa’s en oma’s.  
 Wij danken u daarvoor. 
 Zo staan wij samen rond de tafel. 
allen: Wij gaan rond met het brood,         

wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven en vrolijk zijn. 

  
VG: Goede God, wij danken U: 

voor het eten dat we elke dag ontvangen 
voor alle mensen, die er voor zorgen, 
dat kleine mensen groot worden - 
voor alle mensen, die ons leren dromen  
van een nieuwe wereld.  
 
Wij danken U vooral voor Jezus, 
die veel van kinderen hield - 
die niet machtig wilde zijn, 
maar gewoon, eerlijk en recht door zee. 

 
VG:    Hij roept ons aan tafel, om na te doen  
 wat Hijzelf ook met Zijn vrienden gedaan heeft. 

Hij nam het brood in Zijn handen, zegende het, 
 brak het en deelde het rond en zei: 

  Neemt en eet,  
  want dit brood is mijn lichaam 
  voor jullie allemaal. 
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Zo nam Hij ook de beker met wijn, zegende deze, 
deelde de beker rond en zei:  

  Neem  deze beker 
  en drink er allemaal uit 
  want dit bloed is mijn levenskracht. 
  Zo deel ik mijn leven met jullie.  
  Blijf dit voortaan zo doen 
  dan zul je altijd aan mij blijven denken. 
 
allen:  Wij gaan rond met het brood,         

wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven en vrolijk zijn. 

 
VG:  Zo staan wij voor U, goede God - met brood en wijn –  
 met heel ons hart en heel ons leven. 

Wijs ons de weg, zoals U die Jezus gewezen heeft. 
Jezus, die werkte aan een fijne wereld, 
een aarde met een goede plek voor iedereen. 
Help ons te dromen, te leven en te delen,  
zoals Hij ons heeft voorgedaan. 

 Zend ons uw geest en geef ons kracht 
om onze aarde te bewonen naar uw bedoeling. 

 
allen:  Wij gaan rond met het brood,         

wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven en vrolijk zijn. 

 
VG: Voor we samen aan tafel gaan, om samen die droom,  

dat leven van Jezus te leven, willen we eerst bidden  
met de woorden die Hij ons zelf geleerd heeft: 

 
allen: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, 
 uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
 en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. 
 Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid.  
 Amen 
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Vredewens 
 De kinderen delen hun vredeswensen uit  
 
allen:  Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou! 
 Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou! 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
De feestelingen en hun ouders gaan ter communie 
 
Koorzang:    

Bless the Lord, my soul,  Prijs de Heer, mijn ziel 
 and bless God’s holy name. en prijs zijn heilige naam. 
 Bless the Lord, my soul,  Prijs de Heer, mijn ziel 
 who leads me into life.  die mij het leven geeft. 
 

Ubi caritas et amor,            Daar waar liefde is, en vrede, 
ubi caritas,      daar waar liefde is 
Deus ibi est…      daar is God... 

 
 Tu sei sorgente viva   U bent de bron van leven,  
 Tu sei fuoco, sei carita  U bent liefde, vuur en het licht. 
 Vieni spirito santo  Kom tot ons Heilige Geest  
 Vieni spirito santo  Kom tot ons Heilige Geest  
 
De overige aanwezigen gaan ter communie 
  
Lied: Je mag er zijn… 
 

Refr. Je mag er zijn. Wie ik? … Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij. Wie ik? …   Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht. Wie ik? …   Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij. Wie ik? …   Ja jij! 
 

Ook al ben je wat verlegen, ook al lijk je een beetje stug 
ook al heb je vieze handen of je navel op je rug.     Refrein 
 

Ook al flap je met je oren, of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren of heb je altijd tegenwind. Refrein 
 



16 

Ook al kan je niks onthouden, is je geheugen net een zeef 
ook al heb je rooie haren en staan al je tanden scheef. Refrein 
 
Ook al heb je slechte ogen en een hele dikke bril 
ook al heb je een hond die maar niet luisteren wil.  Refrein 
 

Slotgebed 
 
Wens van de ouders 

Ben je anders dan een ander? 
Ja natuurlijk, jij bent jij, 
want je bent apart geschapen 
uit een ander hoopje klei.  
 
Kijk gerust eens in de spiegel 
naar de schepping die je bent: 
jouw gezicht, jouw lijf en leden, 
jouw karakter, jouw talent. 
 
Zo heeft God jou zelf geweven, 
jij mag in de wereld staan 
om van alles te beleven  
en je eigen weg te gaan. 
 
Zie je wel, je bent een wonder, 
pas op weg en toch al wijs. 
Wees maar jij en blijf bijzonder, 
ga met God, een goede reis!  

 
Mededelingen  
 
Felicitatie 
 
Zegen:  
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Slotlied  Nu wij uiteen gaan … 
 

 
 
 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
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Mededelingen:  
 
Collecte voor behoud van het gebouw en de 
geloofsgemeenschap.  
U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw 
telefoon, scan de QR code 
of stort op het bankrekeningnummer van de kerk:  
NL 06 INGB 000 105 89 58 
 
Steun voor Oekraïne 
Het Dominicanenklooster kon tot nu reeds € 41.000 inzamelen en 
overmaken naar het Sint Martinus de Porres-huis in Fastiv, Oekraïne. Uw 
steun blijft nodig. U kan storten op rekeningnummer NL 11 INGB 0000 3910 
23 t.n.v. ‘Stichting Dominicanenklooster inzake diaconie’ met vermelding van 
Steun Fastiv. 
Als u de vluchtelingen in het klooster wil helpen, kan u in wijkcentrum De 
Enk (Enkstraat 67) terecht: daar worden alle aanbiedingen verzameld op een 
prikbord. 
 
Dauwtrappen met Hemelvaart 
Kees Nypels gaat ons vroeg in de ochtend voor langs een bijzondere route 
die je pratend of in stilte kan gaan. Bij terugkomst is er koffie met krentenbol 
en aansluitend de oecumenische viering in de kerk, voorgegaan door Ds. 
Hans Tissink en pastor Josephine van Pampus. 
Do 26 mei | 08.00 uur | parkeerterrein achter klooster | 10.00 uur viering 
 
Zondagsviering met magister Gerard Timoner o.p. 
Vanaf 30 mei vormen de Belgische en de Nederlandse dominicanen één 
provincie. Om deze fusie te bezegelen komt de magister van de Orde, dom 
Gerard Timoner o.p., naar de Lage Landen. Hij zal ons daags voordien 
voorgaan in de zondagsviering. 
Zo 29 mei | 10.00 uur | Dominicanenkerk 
 
Workshops Glas-in-lood  
Onder de deskundige begeleiding van Marije Gies halen we inspiratie uit de 
prachtige kerkramen en maken we ter plekke ons eigen glas-in-lood-
werkstuk. 
ma 30 mei | 09.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur | Dominicanenkerk | € 60 
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Nieuw vormingsjaar lekendominicanen 
Bent u geïnteresseerd om lekendominicaan te worden? In september begint 
een nieuw vormingsjaar voor lekendominicanen. Voor meer info kan u kijken 
op https://dominicanen.nl/2022/04/dln-start-nieuw-vormingsjaar/. Wie zich 
geroepen voelt kan zich nog tot 1 juni aanmelden via 
info@lekendominicanen.nl. 
 
Pinksteren 
Dit jaar vieren de Caribische geloofsgemeenschap en het rectoraat samen 
Pinksteren, met als thema “één Geest in vele talen”. Lezingen en liederen 
zullen afwisselend in het Papiamento en in het Nederlands zijn. 
Na de viering is er een gezamenlijke Pinksterpicknick op de parkeerplaats. 
Neemt u allemaal iets te eten mee wat we samen kunnen delen? 
Zo 5 juni | 10.00 uur | Dominicanenkerk en parkeerplaats 
 
 
Telefonische bereikbaarheid van de Kloosterpoort 
Maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze viering zijn de voorgangers:  
pater Jan Laan en pastor Josephine van Pampus 
Enkele kinderen van het kinderkoor “De Dominicaantjes” en leden van het 
Aquinokoor zingen samen met de eerste communicantjes 
o.l.v. Erik Korterink    |  piano, orgel: Berry van Berkum 
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Dit jaar doen wij  

de eerste communie!  

 
 
 

Jolie van Bruchem 
Marit Mulder 

Noël Wensink 
Annefleur de Jong 

Isa Brakel 
Sarah Landman 

Febe Eikema 
Shakira Blok 

Isabella Taris 

Isabelle Bonthuis 


