VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Ik hoop menig parochiaan tegen te komen op die avond. Ik hoop vooral, dat u
zich niet verschuilt achter: de Bijbel….die lazen wij als katholieken nooit en
daar weten wij dus niets van. Wanneer u er nooit aan begint is dat verhaal
eindeloos. Nee, niet goed, maar een uitvlucht. Welkom dus!!!
Op zondag 22 januari is er dan na de viering koffie drinken in de parochiezaal.
Dan kunnen we gewoon met elkaar napraten. De ervaringen en de emoties
kunnen we dan met elkaar delen.
Oecumene moet je namelijk “doen” en niet alleen met de mond belijden.
Komt u? Hartelijk welkom! En als de Rijstuin (Woudseweg 26 voor alle
duidelijkheid) te vol wordt, verhuizen we desnoods naar de parochiekerk, zeg
ik in al mijn overmoed.
Mede namens dominee Chris Schreuder een hartelijke groet,
Pastor Louis van den Hoven.
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Parochiesecretariaat:
(015) - 2615125
15 januari 2006
Secretariaat open ma.t/m vrij.: 9.00-13.00 uur
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304
E-mail: hh.antonius-cornelius.denhoorn@hetnet.nl

Beste parochianen
SOLIDARIDAD
Afgelopen zondag -op het feest van driekoningen- hebben we de actie van
Solidaridad afgesloten. Na een mooie start aan het begin met verkoop van
derde wereldproducten hebben we nu de blauwe ton geleegd en daarin zat het
mooie bedrag van € 841,--. Daarnaast zijn ook de adventskaarsen vlot van de
hand gegaan. Helaas hebben we ook wat nee moeten verkopen, maar we zullen
volgende keer wat meer bestellen. De derde wereldwinkel is altijd geopend van
dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur aan de Lookwatering 1.
Bedankt voor uw gaven en meedoen met de vieringen. Voor u allen een goed
en gezegend 2006. Dat wenst u toe.
De M.O.V.-groep.
KERSTTENTOONSTELLING - DE LIER
U kunt de kersttentoonstelling ‘Het verhaal achter de kerststal’ in de
Timmerwerf in De Lier nog bezoeken tot en met 11 februari. De openingstijden
zijn: zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en op aanvraag. Inlichtingen tel. 0174515779.

Spreekuren van het Pastoraal Team:
Dinsdag
van 9.00 – 10.00 uur in Schipluiden: (015) - 3801810
Woensdag van 9.00 – 10.00 uur in Maasland:
(010) - 5912055
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur in Den Hoorn: (015) - 2615125

Volgende week zondag 22 januari valt midden in de Gebedsweek voor de
Eenheid van de christenen (18-25 januari). Op die zondag zullen wij om 10 uur
in de parochiekerk samenkomen voor een oecumenische viering. Een viering
dus met onze medechristenen uit onze gemeenschap, ons dorp. Ik hoop dat dat
een spannend gebeuren mag zijn en blijven. Ik hoop niet dat u de oecumenische
vieringen al “gewoon” vindt. Ik hoop om het zo te zeggen dat deze vieringen
voor u geen sleur zijn geworden; van onze eigen vieringen hoop ik dat ook niet,
natuurlijk!
Daarom is het ook goed dat wij deze viering sámen voorbereiden.
Het thema is: “Geloven kun je niet in je eentje” of met woorden van Jezus:
“Want waar er twee of drie mensen in mijn naam samenzijn, ben ik in hun
midden”. De oecumenische stuurgroep heeft een, dacht ik, fijne viering met
voldoende diepgang voorbereid.
Toch willen wij ons met u en met elkaar nog beter op deze viering
voorbereiden. Wij nodigen u van harte uit om dat te doen op dinsdag 17 januari
om 20.00 uur in de ‘Rijstuin’. Oecumene is immers niet alleen maar samen
eerbiedig luisteren naar voorgangers van de kerken en dan weer zwijgend naar
huis gaan. Oecumene vraagt juist om met elkaar in gesprek te gaan. Daarom op
dinsdag een avond rond de Schrift en de lezingen van deze viering:
Exodus/Uittocht 40, 1-4 en 34-38; Apocalyps/Openbaring 21, 1-5 en
Evangelie van Matteüs 18, 15-22.
Zeg nu niet meteen: dat is me te ingewikkeld. U krijgt deze avond de teksten
uit de Nieuwe Bijbelvertaling op papier aangereikt. We proberen met elkaar in
gesprek te komen, vooraf al.
- vervolg zie achterkant -
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EUCHARISTIEVIERING met zang van
het jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
EUCHARISTIEVIERING met
nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
--GEBEDSDIENST in de kapel.
ROZENKRANSGEBED in de kapel.
--GEBEDSDIENST in de kapel.
WOORD- EN COMMUNIEDIENST
met zang van het dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
OECUMENISCHE VIERING met
Kinderwoord/nevendienst en nederlandse
liederen.
Voorgangers: Dominee C. Schreuder
Pastor L. v.d. Hoven.
Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.
GEZAMENLIJKE DOOPVIERING
met zang van het kinderkoor.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Adrianus Berkhout, die kortgeleden is
overleden.
Zaterdag 14 januari 19.00 uur
uit dankbaarheid + Franciscus Philippus + Ine v. Velzen-de Vreede + overleden
ouders Arkesteijn-v. Leeuwen + overleden ouders v. Dijk-v. Leeuwen +
Gerardus v. Vliet + Agatha de Kok-Alsemgeest + Wil Hofstede-v.d. Zalm +
Aad Mooijman + Leo Gielesen + Bram v. Marrewijk
Zondag 15 januari 10.00 uur
om kracht en sterkte voor onze bejaarde parochianen + om steun en kracht +
Jan Kerklaan + Bram v. Marrewijk + Aad Sunder + Kees Sunder + Franciscus
Philippus + Jan Bentvelsen + overleden ouders v.d. Kraan-de Wit + Johanna
v.d. Drift-v. Adrichem + Jacoba en Christianus Verhoeff-Overgaag + Tom
Schrader + Joep Potijk + Wil Gordijn-Gerritse + Ton Duifhuis + Magda
Kouwenhoven-de Vette + Elisabeth v. Meurs-v.d. Ende + Johanna Lander-Stift

+ overleden ouders v. Dam-Overgaag en familie + overleden ouders en familie
Saeijs-Hollaardt
EERSTE LEZING 1 Samuël 3, 3b -10 19
EVANGELIE Johannes 1, 35-42
In die tijd stond Johannes daar met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog
op Jezus die voorbijging en sprak: ‘Zie het Lam Gods.’ De twee leerlingen
hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna.
Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: ‘Wat
verlangt gij?’ Ze zeiden tot Hem: ‘Rabbi - vertaald betekent dit: Meester - waar
houdt Gij U op!’ Hij zei hun: ‘Gaat mee om het te zien.’ Daarop gingen zij mee
en zagen waar Hij zich ophield.
Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de
broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes
hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette
was zijn broer Simon tot wie hij zei: ‘Wij hebben de Messias - dat vertaald
betekent: de Gezalfde - gevonden,’ en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem
aan en zeide: ‘Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas genoemd
worden, dat betekent: Rots.’
OVERLEDEN
Op dinsdag 3 januari is op 89-jarige leeftijd overleden de heer Adrianus L.
Berkhout. Meneer Berkhout heeft aan de Schoolstraat gewoond; sinds 2002
verbleef hij in Wooncentrum ‘Triangel’ in De Lier.
In de avondwake op vrijdag 6 januari en in de gezongen uitvaartdienst op
zaterdag 7 januari hebben wij afscheid van hem genomen.
Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte
toe.
MISINTENTIES ZONDAG 22 JANUARI
Zondag 22 januari wordt er een Oecumenische Viering gehouden in onze
parochiekerk waarin Dominee C. Schreuder en Pastor L. v.d. Hoven voorgaan.
In deze viering worden geen misintenties afgelezen. De misintenties die zijn
opgegeven voor deze zondag zullen verplaatst worden naar zaterdag 21 januari.
Wanneer u een andere datum wenst, kunt u hierover contact opnemen met het
parochiesecretariaat.
PAASSPEKTAKEL - 2006
Voor de jongeren wordt ook in 2006 op 15/16 april een Paasspektakel
georganiseerd. Wil je meer weten, kijk dan op www.paasspektakel.tk

