VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Ontving u vanmorgen ook de aanslag van het Hoogheemraadschap Delfland?
Wat ze voor die paar centen allemaal doen om te zorgen, dat wij droge voeten
houden!! Ongelooflijk.
Zorgt u dat het voor anderen wat natter wordt! Het is eigenlijk nog goedkoper
ook, dacht ik. In ieder geval is het hard nodig! Stop de folder a.u.b. niet meteen
bij het oud papier. Je kunt er namelijk ook nog iets goeds mee doen. Invullen
bijvoorbeeld. Hartelijk groet van
Pastor Louis van den Hoven.
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TEL.NR:
WAT U MISSCHIEN NIET OPVALT!!!
Sommige activiteiten in ons kerkgebouw vallen bij de gewone kerkganger
praktisch niet op. Dat hoeft ook niet, maar het is wel eens aardig om ze te
vermelden. Ook omdat het allemaal niet vanzelf gaat en het over het algemeen
met vrijwillige inzet gebeurt.
Zo is het best eens goed om te vertellen dat in de achterliggende periode alle
losse tegels van de kerkvloer zijn verwijderd en vervangen door nieuwe. Hele
hoeken waren verzakt en gescheurd, maar het is nu weer perfect. En mogelijk
valt ook dàt niet direct op, maar in de achterliggende weken zijn ook alle
kruiswegstaties van vuil en aanslag ontdaan. Dat gebeurde onder de
aanwijzingen van de oud-restaurateur van het Prinsenhof, Wim van Halderen.
Die tegelijkertijd maar even meedeelde dat wij uiterst zuinig op deze
schilderstukken moesten zijn. Hij vond ze uniek. Dat geldt ook voor de Mariaicoon achter in de kerk. Deze icoon is door Wim van Halderen persoonlijk
weer helemaal opgeknapt.
Tenslotte is er ook gewerkt aan het oorspronkelijke hoofdaltaar in het
Priesterkoor. Op dit altaar heeft het tabernakel -dat jarenlang op het altaar in de
kapel van het Zusterhuis heeft gestaan- weer een plaats gekregen. Dit
tabernakel is bij de ruiming van het oude Zusterhuis in een hoek van de zolder
teruggevonden. Het is teruggeplaatst op marmeren onderdelen van de
voormalige preekstoel van onze kerk. Onderdelen die bij het opruimen van de
kelder onder de kerk tevoorschijn kwamen. Deze marmeren onderdelen zijn,
zonder kosten voor de kerk, door Natuursteenbedrijf Schols en ’t Hart uit Delft
gerestaureerd, schoongemaakt en passend gemaakt.
Ook op advies van Schols en ’t Hart is het overige marmer van het altaar onder
handen genomen. Er wordt nu nog gewerkt aan de marmeren voormalige
communiebanken. Wist u overigens dat de ornamenten die zichtbaar zijn op de
communiebanken door kenners gezien worden als ware kunstwerken.
De mensen die regelmatig in onze kerk aan het werk zijn zitten niet om
complimentjes verlegen, maar wij vonden het gewoon op zijn plaats om u in
kennis te stellen van wat er zoal gebeurt.
Namens het parochiebestuur: Bert Gerritse, beheer en onderhoud gebouwen.
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Beste parochianen,
Soms komen beelden uit je jeugd naar boven. Hoe ouder je wordt, hoe meer
het je gebeurt. Zie het stukje van vorige week.
Zo herinner ik mij ineens, dat ik voor de eerste keer een samenvatting moest
maken van een boek. Mijn ‘samenvatting' was een zodanige weergave van de
tekst, dat die in omvang toenam. Ik was als het ware een tweede roman over
dezelfde liefde aan het schrijven. Dat kon nooit wat worden. En wát hebben we
er thuis om gelachen… achteraf…
Zo verging het mij ook nu. In mijn agenda stond als hint voor dit nummer van
Samen Onderweg: Komend weekeinde MEMISA.
Nu heeft MEMISA een bijzonder plaatsje in mijn hart. Maar als je dat wilt
samenvatten…… dan kom je woorden tekort. Dat werd dus bijna een verhaal
van “en toen…., en toen…… en vervolgens… en daarna.. en toen….”
Eééindeloos, zal ik maar zeggen en niet te lézen.
Na enig zoeken… (ik ben nu eenmaal een sloddervos en een warhoofd) vond ik
de mij door het parochiesecretariaat ruim op tijd geleverde informatie. De
Memisa wenst mij daarin een gezegende kerst en een goed 2006. Het
persbericht is gedateerd 12 december 2005. Dus Sinterklaas was net weg.
Het persbericht heeft het over het weekeinde van 4 en 5 februari en over de
collecte. De begeleidende brief van de MEMISA vraagt: Hangt u de posters op
een mooie plaats in uw parochie? Met als commentaar van het secretariaat:
Doen we!
De brief vraagt: Misschien is het een idee om de bijgaande Memisa-folders in
het parochieblad bij te sluiten. Het parochiesecretariaat juicht eenstemmig:
Doen we ook! Ja, veel verder kunnen we natuurlijk niet gaan. Het is nu úw
zaak, vraag, probleem, opgave. “Laat droogte geen ramp worden”.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

4-2 19.00

EUCHARISTIEVIERING met
nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Zondag

5-2 10.00

EUCHARISTIEVIERING met
gregoriaanse zang van het herenkoor.
Gezongen wordt: Missa S. Eduardi Regis.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
TAIZÉVIERING
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Pastor H. Spaan.

19.30

Zondag 5 februari 10.00 uur
voor een goede gezondheid + Casper Lutz + Pieter Ris + Bernardus Groen +
Adrianus Kleijweg + Jan Kerklaan + Blanche Tissen + Tom Schrader + Henk
Brinkhof + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Wim en Corrie v. Leeuwen-v.
Logchem + Simon Berkhout + Aad v. Velzen + Wil Gordijn-Gerritse +
Dominicus Nguyen Pham + Antonius Dung Nguyen + Dominicus Hieu Pham +
Kees v. Marrewijk + Ton Duifhuis + Jacobus v. Paassen en Catharina v.
Paassen-v.d. Harg + Corry v.d. Ende-v. Paassen + Catharina Bentvelsen-v.
Vliet + Magda Kouwenhoven-de Vette + Bart Verstraaten + Johanna LanderStift + Antonius Nguyen Van Quyet + Maria Vũ Thị The
EERSTE LEZING

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

6-2
7-2 19.30
8-2
9-2
10-2 19.30

--GEBEDSDIENST in de kapel.
----GEBEDSDIENST in de kapel.

Zaterdag

11-2 19.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST
met zang van het jongerenkoor
‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

Zondag

12-2 10.00

EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en zang van het
gemengd koor ‘Di Nuovo’.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Adrianus Berkhout, die kortgeleden is
overleden.
Zaterdag 4 februari 19.00 uur
Wilhelmus Kuipers + Annie Vieveen-v. Eijk + Joh v. Paassen + Chris v.
Adrichem + Wim en Corrie v. Leeuwen-v. Logchem + Siem v. Gentevoort +
Frans v. Rooij + Wil Hofstede-v.d. Zalm + overleden ouders Adrianus v.
Rooijen en Petronella v. Rooijen-v.d. Meer + overleden ouders Stanislaus en
Catharina Hulisz-Konincks + Bram v. Marrewijk + Jo v. Paassen

Job 7, 1-4 6-7

EVANGELIE Marcus 1, 29-39
In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam ging Hij met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met
koorts te bed; zij spraken Hem aanstonds over haar. Hij ging naar haar toe,
pakte ze bij de hand en deed haar opstaan; ze werd vrij van koorts en bediende
hen.
In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren
bij Hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande
ziekten leden genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe
dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem kenden.
Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar
een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Simon en diens metgezellen
kwamen Hem achterop en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze: ‘Iedereen
zoekt U.’ Hij antwoordde hun: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de
dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben Ik
uitgegaan.’
Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten
uit.

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

