VERVOLG VAN DE VOORKANT:
“Geloven” kun je vertalen met “vertrouwen”. En het aardige en/of juist
opbouwende is: Wanneer je zegt “ik vertrouw het wel” spreek je uit dat je
ergens in gelooft. Wanneer je zegt “ik geloof het wel” zeg je dat je de zaak niet
vertrouwt òf dat je te lui bent om in beweging te komen.
Deze zondag horen we van vrienden die in beweging komen en in groot
vertrouwen de ander naar genezing en een nieuw leven (= vergeving) dragen.
“Vast iets voor Den Hoorn en Sion”, denk ik dan.
Een vriendelijke groet uit Ypenburg,
Pastor Louis van den Hoven.
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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’.
Voor informatie en aanmelden (vóór 26 februari 2006) kunt u terecht bij:
Dekenaat Delflanden, K. v.d. Coppellostraat 8a in Delft, tel. 015-2130873
(liefst tussen 9.30 en 12.00 uur) en www.stille-omgang.nl
BANNEUX 2006
Ieder jaar organiseert het Banneux-comité bisdom Rotterdam verschillende
bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen. Behalve tijd
voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor
gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
*een ééndaagse bedevaart op 8 mei 2006
*een tweedaagse bedevaart op 27/28 mei 2006
*een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) op 12 t/m 16 mei 2006
Een brochure is verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat. Voor nadere
informatie over de bedevaarten kunt u terecht bij mw. Ria Overbeek, tel. 0152616015.

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

SINT

SINT

TEL.NR:
P.S. Denkt u ook nog even aan pastor Huub Spaan en bidt maar voor een goede
reis en een behouden thuiskomst.

ONDERWEG
ANTONIUS

CORNELIUS

Parochiesecretariaat:
(015) - 2615125 19 februari 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,
Dit moet en zal een opbouwend stukje worden.
Mensen in Nood vraagt dit weekeinde aandacht (en geld) voor Liberia.
“Mensen bouwen weer zelf hun leven op in Liberia” is het thema voor de
kerkcollecte. Veertien jaar burgeroorlog (1989-2003) heeft het WestAfrikaanse Liberia verwoest. Er wonen ruim 3,3 miljoen mensen en het is ruim
drie keer zo groot als Nederland. De wegen zijn slecht, er zijn nauwelijks
klinieken of scholen. Liberia maakt nu een nieuwe start met een democratisch
gekozen president Ellen Johnson-Sirleaf.
Nu, begin 2006, steunt Mensen in Nood 3000 ontheemde families die terug
kunnen keren naar hun dorp; zij krijgen huishoudgoederen. Er worden huizen
gebouwd en zij krijgen zaden en gereedschappen om het land te bewerken. Er
wordt aan de gezondheidszorg gewerkt. Er worden microkredieten verschaft.
Mensen in Nood wil plaatselijke organisaties (partners) blijven steunen. Over
opbouw gesproken.
Zondag 19 februari is er om 10.00 uur een Gezinsviering met als thema: “Wie
is jouw beste vriend?” Die viering zal zeker wel gaan over wie je vertrouwen
kunt. En vanwege het Evangelie van deze zondag ook over: wie draagt jou, als
je zelf niet verder kunt?
Maandag 20 februari overlegt om 20.00 uur in het parochiehuis de
Kinderwoorddienstgroep over het vastenproject in Suriname.
Het vastenproject werkt samen met de Nationale Vrouwen Beweging in
Suriname. Op dit moment leeft 70% van de bevolking onder de armoedegrens.
Vrouwen en kinderen zijn het meest getroffen. Het project heet: “Vast iets voor
Suriname”. Bouwt u dus maar mee op!
Woensdag 22 februari is er om 19.15 uur in de kapel een gebedsdienst door het
K.V.G. met als thema: “Geloven”.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

18-2 19.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST
met zang van het dameskoor ‘Con Amore’.

Zondag

19-2 10.00

GEZINSVIERING met zang van het
kinderkoor.
Thema: ‘Wie is jouw beste vriend?’
Voorganger: Pastor L. de Groot.
Na afloop koffie drinken in de parochiezaal.

Maandag

20-2

---

Dinsdag

21-2 19.30

GEBEDSDIENST in de kapel.

Woensdag

22-2 19.15

GEBEDSDIENST in de kapel voorbereid
en verzorgd door het Katholiek Vrouwengilde.
Thema: ‘Geloven’.

Donderdag

23-2

---

Vrijdag

24-2 19.30

GEBEDSDIENST in de kapel.

Zaterdag

25-2 19.00

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

Zondag

26-2 10.00

EUCHARISTIEVIERING met
nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.

12.00

GEZAMENLIJKE DOOPVIERING
met zang van het kinderkoor.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

19.30

TAIZÉVIERING
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Pastor H. Spaan.

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

Zaterdag 18 februari 19.00 uur
Adrianus v. Mil + Joh v. Paassen + overleden ouders v. Paassen-Ouwerling +
overleden ouders Bentvelsen-v. Marrewijk + Wim en Corrie v. Leeuwen-v.
Logchem + Wil Hofstede-v.d. Zalm + Aad v. Marrewijk + Cornelia
Oosterwijk-Arkesteijn + Bram v. Marrewijk
Zondag 19 februari 10.00 uur
om kracht en sterkte voor onze bejaarde parochianen + overleden ouders en
familie de Gier-Gielesen + Jan Bentvelsen + Henk Brinkhof + Johanna v.d.
Drift-v. Adrichem + Jan Kerklaan + Blanche Tissen + Joop v.d. Ende + Wim
en Corrie v. Leeuwen-v. Logchem + Wil Gordijn-Gerritse + Astrid Ras-v.
Loenen + Kees v. Marrewijk + Ton Duifhuis + Magda Kouwenhoven-de Vette
+ Elisabeth v. Meurs-v.d. Ende + Johanna Lander-Stift
EERSTE LEZING

Jesaja 43, 18-19. 21. 22. 24b-25

EVANGELIE Marcus 2, 1-12
Toen Jezus enige dagen later in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde
dat Hij thuis was, stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de
ruimte vóór de deur geen plaats meer bood toen Hij hun zijn leer verkondigde.
Men kwam een lamme bij Hem brengen die door vier mannen gedragen werd.
Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te
brengen, legden ze het dak bloot boven de plaats waar Hij zich bevond,
maakten er een opening in en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag
zakken. Toen Jezus hun geloof zag zei Hij tot de lamme: ‘Mijn zoon, uw
zonden zijn u vergeven.’
Er zaten enkele schriftgeleerden bij en dezen zeiden bij zichzelf: ‘Wat zegt die
man daar? Hij spreekt godslasterlijk! Wie anders kan er zonden vergeven dan
God alleen?’
Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden en Hij zei hun: ‘Wat
redeneert gij toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker, tot de lamme zeggen: Uw
zonden zijn u vergeven, of: Sta op, neem uw bed op en loop? Welnu, opdat ge
zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven, sprak Hij tot de lamme - ‘Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.’
Hij stond op, nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten.
Iedereen stond er versteld van, en ze verheerlijkten God en zeiden: ‘Zoiets
hebben wij nog nooit gezien.’
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

