
 

        1. Missalen

   

1A. Altaarmissaal   

Missaal voor zon- en feestdagen   

in linnen         84,00  

in kunstleder         89,00  

in lederen band        153,00 € 

Missaal voor de weekdagen      uitgeput 

Missaal voor de liturgie der overledenen    19,50  

Eucharistische gebeden Concelebratie       5,10  

Zondagsviering bij afwezigheid van een priester      3,50  

Misformulier voor de nieuwe evangelisatie      3,50 

1B. Volksmissaaltjes   

Zondagsmissaal voor de gelovigen     57,50 

Missaal voor weekdagen & Heiligenvieringen    63,50 

 

2. Lectionaria   

Lectionarium voor zon- en feestdagen   

A-jaar          165,00 

B-jaar          165,00 

C-jaar          165,00 

Foedraal voor het lectionarium/per deel       21,00 

Voor de weekdagen   

– I advent, kersttijd, veertigdagentijd, paastijd     42,50 

– II door het jaar (2009, 2011 enz.) 64,00 

– III door het jaar (2008, 2010 enz.) 64,00 



– IV Heiligenfeesten - Bijz. Omstandigheden      75,00 
enkel beschikbaar met de heiligen van Nederland  

Vormsellectionarium ad experimentum         3,00 

Huwelijkslectionarium       uitgeput 

Lectionarium voor de uitvaartliturgie      20,00 

Evangelieboek voor viering met kinderen     49,90 

 

3. Rituale   

Orde van dienst voor de doop van volwassenen     13,21 

Orde van dienst voor de doop van kinderen op schoolleeftijd     7,50 

Orde van dienst voor de liturgie van het kinderdoopsel      8,00 

Vormselviering met doopherdenking   

– uitgave voor de priester         7,50 

– volksuitgave           1,00 

Orde van dienst voor de vormselliturgie    uitgeput 

Orde van dienst voor de ziekenliturgie     15,00 

Orde van dienst voor de boeteliturgie       6,60 

Orde van dienst voor de wijdingen en aanstellingen     8,40 

Orde van dienst voor de huwelijksliturgie      9,00 

Orde van dienst voor de communie en de verering v.d. eucharistie   8,00 

Orde van dienst voor de uitvaartliturgie     14,00 

Orde van dienst voor de kerk- en altaarwijding    15,33 

Orde van dienst voor de zegening van de heilige oliën en het chrisma   5,04 

Orde van dienst voor de religieuze professie    13,15 

Orde van dienst voor de maagdenwijding    12,60 

Orde van dienst voor de zegening van abt/abdis     5,44 

Orde van dienst voor de aanstelling van een pastoor     4,75 

Zegenen in het gezin         9,00 



4. Liturgische getijden   

Getijdenboek én Algemene Inleiding én Eigen van de Vlaamse Heiligen   39,67 

Lectionarium bij het getijdenboek - 17 bijlagen     188,39 

Klein getijdenboek (volkseditie)        14,95 

 

5. Directoria en liturgisch-pastorale oriëntaties 

De eucharistie vieren. Algemene instructie van het Romeins missaal    22 

“Komt allen tot mij” - Handreiking mentaal gehandicapten       2,50 

Directorium voor de eucharistieviering met kinderen      1,50 

Omzendbrief - ‘De voorbereiding en viering van het paasfeest’     1,50 

Het H. Sacrament - Communie en aanbidding       2,50 

Suggesties voor de viering van het Te Deum       9,66 

Pastoraal bij het vormsel (uitgave I.C.C.)       3,25 

Als christenen afscheid vieren. Oriëntaties bij de uitvaartliturgie    2,70 

Uitvaartliturgie in een woord- en gebedsdienst     15,00 

Gids voor kerkmuziek          7,50 

De zorg voor het huis des Heren        9,00 

 

6. Andere benodigdheden   

Altaarbord          2,50 

Karton (te gebruiken bij de zetel)       0,65 

Kaart eucharistieviering 0,24 

Boetesacrament – kaart voor de priester      0,40 

   – kaart voor de boeteling     0,25 

Gebeden op het kerkhof (bij uitvaart)       1,50 

 

 



7. Liedbundel   

Zingt Jubilate - liedboek         20,95 

Zingt Jubilate - tekstboek         10,95 

 

8. Doopnamen              2,50 

 

 


