
Rondje lezingen van de zondag – jaar A 

Met de ‘zondagse lezingen’ worden de lezingen bedoeld die tijdens de vieringen 

op zaterdagavond en zondagmorgen te horen zijn. 

De eerste lezing komt vaak uit het Oude Testament. 

De tweede lezing is meestal afkomstig uit een brief van de heilige apostel Paulus. 

De derde lezing is altijd genomen uit één van vier evangeliën. 

Deze lezingen beter begrijpen was het doel waarmee de afgelopen jaren 

parochianen samenkwamen. 

Een uur van voorbereiding op de aanstaande zondagse Mis. 

Tijdens de coronacrisis moesten de bijeenkomsten worden afgeblazen. 

Het idee ontstond om de deelnemers digitaal wat uitleg en bezinning toe te sturen. 

Dat werd gewaardeerd en is "Rondje lezingen van de zondag" op de website gezet 

voor geïnteresseerden die ( nog ) niet hebben deelgenomen aan ‘Rondje lezingen 

van de zondag’. 

Overzicht van zondagen vanaf Pinksteren tot en met Christus Koning – jaar A 

Pinksteren -      31 mei 2020 

Feest van de Heilige Drieëenheid -    7 juni 2020 

Sacramentsdag -     14 juni 2020 

Het Heilig Hart van Jezus  -    19 juni 2020 

12e zondag door het jaar -      21 juni 2020 

13e zondag door het jaar -      28 juni 2020 

14e zondag door het jaar -        5 juli 2020 

15e zondag door het jaar -      12 juli 2020 

16e zondag door het jaar -      19 juli 2020 

17e zondag door het jaar -      26 juli 2020 

18e zondag door het jaar -          2 augustus 2020 

19e zondag door het jaar -          9 augustus 2020 

Maria Tenhemelopneming -    15 augustus 2020 

20e zondag door het jaar -      16 augustus 2020 

21e zondag door het jaar  -     23 augustus 2020 

22e zondag door het jaar  -     30 augustus 2020 

23e zondag door het jaar -         6 september 2020 

24e zondag door het jaar  -     13 september 2020 

25e zondag door het jaar -      20 september 2020 

26e zondag door het jaar -      27 september 2020 

27e zondag door het jaar  -       4 oktober 2020 

28e zondag door het jaar -      11 oktober 2020 

29e zondag door het jaar -     19 oktober 2020 

30e zondag door het jaar  -    25 oktober 2020 

 Allerheiligen                      -      1 november 2020 

32e zondag door het jaar  -      8 november 2020 

33e zondag door het jaar  -    15 november 2020 

zondag 22 november 2020 - Christus Koning  -  22 november 2020 

https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/pinksteren-jaar-a-2020-05-31.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/feest-h-drie-eenheid-lezingen-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/sacramentszondag.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/het-heilig-hart-van-jezus-19-juni-2020-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/12e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/13e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/14e-zondag-door-het-jaar-jaar-a-1.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/15e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/16e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/17e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/18e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/19e-zondag-door-het-jaar-a-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/maria-tenhemelopneming-jaar-a-15-aug-2020.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/20e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/21e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/22e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/23e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/24e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/24e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/26e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/27e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/28e-zondag-door-het-jaar-a-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/29e-zondag-door-het-jaar-a-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/30e-zondag-door-het-jaar-a-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/allerheiligen-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/32e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/33e-zondag-door-het-jaar-jaar-a.pdf
https://www.immanuelparochie.nl/beheer/uploads/file/rondje-lezingen-van-de-zondag/christus-koning-jaar-a.pdf

