VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Ik verwacht een grote belangstelling van (als het enigszins kan) beide ouders.
Voor kinderen ben je immers samen verantwoordelijk, ook voor hun gelovige
opvoeding.
Maar, dit stukje schrijf ik voor de hele parochie. Jazeker. Want ook de hele
parochie, al hoeft u niet allemaal op deze avond aanwezig te zijn, is
verantwoordelijk voor de 1ste communicanten. De 1ste communicanten zijn er
niet alleen omdat de (groot)ouders dat willen, maar omdat de gemeenschap zelf
ze van harte uitnodigt om deel te nemen aan de Tafel van de Heer. Dus vragen
wij uw belangstelling, uw zorg, uw aandacht, uw gebed. En vooral vragen wij u
een meeleven in de vieringen, iedere keer opnieuw, zodat ouders en kinderen
zich welkom en thuis voelen in ons midden. In deze tijd van het jaar gezegd:
De parochie moet zijn als een warme deken. We vinden troost bij elkaar én
delen er onze vreugde. Zo’n parochie ís oecumene: een bewoonbare wereld
voor iedereen in Gods naam.
Tot ziens.
Pastor Louis van den Hoven.

DEELNAME ‘STILLE OMGANG’
Het dekenaat biedt de mogelijkheid om aan de ‘Stille Omgang’ deel te nemen,
welke zaterdag 18 op zondag 19 maart 2006 zal plaats vinden. Het thema
luidt dit jaar: ‘Voor een kerk met open deuren’.
Het vertrek vanaf een aantal plaatsen in het dekenaat is tussen 20.00 en 20.30
uur. Om 22.00 uur is de Eucharistieviering in de St. Nicolaaskerk. Deze viering
wordt gecelebreerd door de hulpbisschop van Haarlem, Monseigneur
Burgstede, m.m.v. het koor ‘De vrienden van ’t Gregoriaans’. Na de viering
vindt de Omgang plaats, waarna er gelegenheid is om koffie te drinken. Vertrek
uit Amsterdam is dan omstreeks 01.00 uur, aankomst bij de opstapplaats
omstreeks 02.00 uur.
De kosten bedragen € 12,50 per persoon, te betalen in de bus.
Voor verdere informatie zie de website: www.stille-omgang.nl.
Aanmelden d.m.v. onderstaand formulier opsturen voor 26 februari 2006 aan:
Dekenaat Delflanden, K. v.d. Coppellostraat 8a, 2613 XP Delft, of telefonisch
015-2130873 (liefst tussen 9.30 en 12.00 uur).
Aanmeldingsformulier Stille Omgang
Naam en voorletters:……………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………
Postcode: …………… Woonplaats: …………………………….
Telefoon: …………… Aantal personen: ………………………..
Handtekening: …………………………………………………...
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Parochiesecretariaat:
(015) - 2615125
Secretariaat open ma.t/m vrij.: 9.00-13.00 uur
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304
E-mail: hh.antonius-cornelius.denhoorn@hetnet.nl

22-01-2006

Beste parochianen,
Zondag 22 januari is er om 10.00 uur in de parochiekerk de oecumenische
viering vanwege de Bidweek voor de Eenheid van de kerken. Ik schreef u daar
vorige week al over. Ik nodig u nogmaals uit om van harte met onze
protestantse broeders en zusters te bidden.
Dinsdagavond was er de gezamenlijke voorbereidingsavond in de Rijstuin. We
kwamen samen rond de lezingen, voor zondag a.s. , uit de bijbel. De groep was
niet zo ontzettend groot, maar de avond was wel inspirerend. We kwamen o.a.
te spreken over het gebed, dat ons allen verbindt, omdat de Heer zelf het ons
geleerd heeft: het Onze Vader. Wij lazen het samen uit de Nieuwe Bijbel
Vertaling:
Jezus zegt in de Bergrede: Bid daarom als volgt:
“Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk
komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag
het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij
hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.” De zin: ‘Laat uw wil gedaan worden
op aarde’ sprak ons aan. Het gaat er niet om (zeg ik even kort door de bocht)
om in alles wat gebeurt de wil van God te zien. Het gaat er om dat wij hier de
wil van God doen. Een oecumenische opdracht ….en nog meer. Laten we in
ieder geval maar steeds weer opnieuw beginnen met samen te bidden, te zingen
en dus: te geloven.
Dinsdag 24 januari is er om 20.00 uur de eerste ouderavond voor de ouders van
1ste communicanten in de parochiezaal. Die zullen allemaal wel uitgenodigd
zijn. Mocht het niet zo zijn: u bent van harte welkom. Die ouderavonden zijn
belangrijk.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

21-1 19.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met
zang van het dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Adrianus Berkhout, die kortgeleden is
overleden.

Zondag

22-1 10.00

OECUMENISCHE VIERING met
Kinderwoorddienst/Kindernevendienst en
nederlandse liederen.
Voorgangers: Dominee. C. Schreuder en
Pastor L. v.d. Hoven.
Thema: ‘Geloven kun je niet in je eentje’.
Crèche in de bovenzaal.
Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.

Zaterdag 21 januari 19.00 uur
Aad v. Geest + Bert Alsemgeest + Aad v. Marrewijk + overleden ouders v.
Beek-Vis + Martijn Noort + Adrianus v. Mil + Tom Schrader + overleden
ouders v. Paassen-Ouwerling + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Blanche
Tissen + overleden ouders Bentvelsen-v. Marrewijk + Wim en Corrie v.
Leeuwen-v. Logchem + Simon Berkhout + Aad v. Velzen + Kees v. Marrewijk
+ Ton Duifhuis + Wil Hofstede-v.d. Zalm + Cornelia Oosterwijk-Arkesteijn +
Leo Gielesen + Bram v. Marrewijk

GEZAMENLIJKE DOOPVIERING van:
Britt, dochter van hr. en mw. R. Varekamp-Taal
(wijk 20),
Finn, zoon van hr. en mw. P. v. Drueten-Zoet
(wijk 20),
Wouter, zoon van hr. P. Romeijn en mw. E. Slot
(wijk 20).
Wij verwelkomen Britt, Finn en Wouter in onze
parochiegemeenschap en feliciteren hun ouders
van harte.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Zang van het kinderkoor.

Zondag 22 januari 10.00 uur
I.v.m. de oecumenische viering zijn de misintenties die u aangegeven heeft
voor zondag 22 januari opgenomen bij de misintenties van zaterdag 21 januari.

12.00

Maandag
Dinsdag
Woensdag

23-1
24-1 19.30
25-1 19.15

Donderdag
Vrijdag

26-1
27-1 19.30

Zaterdag

28-1 19.00

Zondag

29-1 10.00

--GEBEDSDIENST in de kapel.
GEBEDSDIENST in de kapel voorbereid en
verzorgd door het Katholiek Vrouwengilde.
Thema: ‘Nieuwe Boodschap’.
--GEBEDSDIENST in de kapel.
EUCHARISTIEVIERING met zang van het
jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
EUCHARISTIEVIERING met nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

EERSTE LEZING Jona 3, 1-5.10
EVANGELIE Marcus 1, 14-20
Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en
verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het Rijk
Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’
Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van
Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij
waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: ‘Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat
gij vissers van mensen wordt.’ Terstond lieten zij hun netten in de steek en
volgden Hem.
Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer
Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.
Onmiddelijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de
boot achter en volgden Hem.

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

