VERVOLG VAN DE VOORKANT:
En als je dan ook nog herinnerd wordt aan het gaan door het water van de Rode
Zee op weg naar bevrijding en toekomst. Als we dan nu al verwijzen naar de
Pesach-maaltijd. Dan komt de traditie, de overlevering, het staan in die lange
rij van gelovigen van alle tijden toch in een nieuw licht te staan.
Kort samengevat: u had er gewoon allemáál bij moeten zijn deze avond. Ik heb
geprobeerd om in de mij toegemeten tijd van 20 minuten een geheim te
verwoorden. Ik had meer tijd nodig, dat begrijpt u wel. En volgend jaar houden
we dus geen ouderavonden meer, maar workshops. Eén voor ouders, één voor
opa’s en oma’s en tien voor de overige parochianen. En dan zal er gewérkt
worden ook.
Van geloven mag je geen hoofdpijn krijgen, maar een natte rug door het
werken aan gerechtigheid en het gelovig opvoeden van kinderen kan geen
kwaad.
Ik wens alle ouders, de werkgroep, de opa’s en oma’s, de leerkrachten en alle
parochianen veel vreugde bij de voorbereiding op de 1ste communie.
Pastor Louis van den Hoven.

EEN NIEUWE BUNDEL, MAAR WAT NU ???????
Wij hebben in onze parochie de Bundel Gezangen voor Liturgie.
Om deze bundel wat beter te leren kennen, willen we met een aantal mensen
één keer in de veertien dagen een uurtje oefenen. Dit wordt gedaan door Sonja
Nowee. De eerste keer is op donderdag 2 februari om 20.00 uur in de parochiezaal.
Heeft u zin en interesse dan zou het fijn zijn als u hieraan mee wilt doen. Deze
nieuwe vorm van zingen is niet bedoeld als meerstemmig koor, maar als een
cantorij die de parochianen een steuntje in de rug geven bij het zingen in de
dienst.
Zo’n 4 à 5 keer dit jaar willen wij als cantorij de viering ondersteunen met
zang. Zo worden onbekende liederen bekend. Mannen durf, dames kom.
Sonja Nowee.

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
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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

29-01-2006

Beste parochianen,
De oecumenische viering vanwege de Bidweek voor de Eenheid van de
christenen was goed! Niet alleen goed bezocht, niet alleen goed voorbereid,
niet alleen goed ‘uitgevoerd’, maar de viering was vooral goed door de Goede
Geest die aanwezig mag zijn in onze gemeenschappen. Dát heb ik althans
ervaren en gevoeld. Ik ben er zeker van dat oecumene nog steeds groeit bij ons
in Den Hoorn. Dat kan ons tot moedige, niet overmoedige, gelovigen maken:
mensen die elkaar nog meer gaan zoeken, herkennen en waarderen in Jezus’
naam. Zo brengen we eer aan God en op aarde vrede. Zo wordt de aarde
oikoumene: een bewoonbare wereld.
Dat kan alleen als je er thuis mee durft te beginnen.
In de parochie is de voorbereiding op de 1ste Communie weer begonnen.
Dinsdag was de eerste ouderavond.
Een goede lezer van deze stukjes zal kunnen zeggen: pastor Louis, je begint
oud te worden; je gaat in herhalingen vallen. Ik zeg: dat is ook zo. Vorige week
was het van hetzelfde laken en pak.
Maar hebt u nog herinneringen aan uw jeugd? Aan die ouders die meenden je
steeds weer hetzelfde te moeten voorhouden. Weet u nog dat u dan ook
reageerde met: Ja, Ma/Pa, dat weet ik nu wel…., ik ben geen kind meer…, ik
weet heus wel wat ik doe.
En dan kwam je toch weer te laat je bed uit voor school, werk of kerk. Dan
dronk je toch weer dat glaasje meer en kwam je te laat thuis enz..
Word ik nu echt oubollig of valt het dubbeltje al?
Soms moet je dingen zó vaak zeggen. Tijdens deze ouderavond hebben we dus
toch weer even teruggekeken naar het feit dat wij onze kinderen hebben laten
dopen. En dat was niet zo maar…..
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

28-1 19.00

Zondag

29-1 10.00

Maandag
30-1
Dinsdag
31-1 19.30
Woensdag
1-2
1ste donderdag van de maand
Donderdag
2-2 14.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van het
jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
EUCHARISTIEVIERING met nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
--GEBEDSDIENST in de kapel.
---

EUCHARISTIEVIERING in De
Kickerthoek voor iedereen, met name voor de
senioren.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
1ste vrijdag van de maand – H. Blasius
Vrijdag
3-2 19.30
EUCHARISTIEVIERING in de kapel.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
Na afloop van de viering is er gelegenheid
om de Blasiuszegen te ontvangen.
Zaterdag
4-2 19.00
EUCHARISTIEVIERING met nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag
5-2 10.00
EUCHARISTIEVIERING met zang van het
herenkoor.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
19.30
TAIZÉVIERING
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Pastor H. Spaan.
MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Adrianus Berkhout, die kortgeleden is
overleden.
Zaterdag 28 januari 19.00 uur
uit dankbaarheid voor herstel van een zieke + Cornelis v. Winden +
Wilhelmina Lansbergen-v. Adrichem + Koos BergenHenegouwen +
Wilhelmus Kuipers + Ine v. Velzen-de Vreede + Frans Schäpe + Kees de
Leede + Wil Hofstede-v.d. Zalm + Aad Mooijman + Cornelia OosterwijkArkesteijn + Leo Gielesen + Bram v. Marrewijk + Aly v. Vliet-Sunder en
Jacobus v. Vliet

Zondag 29 januari 10.00 uur
om steun en kracht + overleden ouders Bentvelsen-v. Marrewijk + Koos en
Astrid v. Zeijl + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Aad Ruygrok + Jacoba en
Christianus Verhoeff-Overgaag + Tom Schrader + Jan Gerritse + Joep Potijk +
Ton Duifhuis + Antonius Nguyen Van Quyet + Maria Vũ Thị The + Cornelia
Oosterwijk-Arkesteijn + Bernardus en Anthonetta v. Leeuwen-v. Leeuwen
Donderdag 2 februari 14.00 uur
uit dankbaarheid b.g.v. een 80ste verjaardag + Johannes v.d. Vaart + Koos
BergenHenegouwen + Adrianus v. Mil + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem +
Tinus Biemans + Piet en zoon v. Leeuwen + Cor v.d. Helm + Wilhelmus de
Graaf en zonen
Vrijdag 3 februari 19.30 uur
Bart Verstraaten + overleden ouders v. Dam-Overgaag en familie + overleden
ouders en familie Saeijs-Hollaardt
EERSTE LEZING Deuteronomium 18, 15-20
EVANGELIE Marcus 1, 21-28
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op de
eerstvolgende sabat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De
mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij
onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden maar als iemand die gezag bezit.
Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een
onreine geest en luid begon te schreeuwen: ‘Jezus van Nazaret, wat hebt Gij
met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet
wie Gij zijt: de Heilige Gods.’
Jezus voegde hem toe: ‘Zwijg stil en ga uit hem weg.’ De onreine geest
schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.
Allen stonden zó verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: ‘Wat betekent dat toch?
Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze
gehoorzamen Hem.’
Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van
Galilea.
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

