OVERLEDEN
Op donderdag 2 maart is op 77-jarige leeftijd overleden de heer Wilhelmus Q.
van Rijn, Dijkshoornseweg 44 (wijk 13).
In de avondwake op maandag 6 maart en in de gezongen uitvaartdienst op
dinsdag 7 maart hebben wij afscheid van hem genomen.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe.
Door groot verdriet werd het gezin van Ron en Jolanda Keijzer-Gielesen en
hun dochter Fenna getroffen (Warmoesland 1 - wijk 18).
Na vele spannende, angstige en ook verdrietige weken werd dochter en zusje
Imke Jolanda Keijzer geboren. Tot het laatst toe hebben zij gehoopt. Toch is zij
na een half uur in de armen van de ouders overleden. Maandag 6 maart hebben
we in een sobere ‘viering van hoop en vertrouwen’ in de besloten kring van
familie afscheid genomen in crematorium Eikelenburg. Wij hebben witte en
roze ballonnen opgelaten.
Wij wensen Ron, Jolanda, Fenna en hun familie veel kracht en sterkte toe.

ZOMERKAMPEN
Dit jaar worden er door het bisdom drie kampen georganiseerd:
Landkamp
Eindhoven
8-12 jaar
16 t/m 22 juli 2006
Sportkamp
Bergeijk
13-14 jaar
16 t/m 22 juli 2006
Ontdekkingskamp
Uden
15-17 jaar 30 juli t/m 5 aug. 2006
Thema van de zomerkampen is dit jaar: ‘Ik vertrouw je’.
In bosspelen, spannende bijbelverhalen, speurtochten, creativiteit, toneel,
kampvuur, zeskamp, eucharistieviering, sport en spel, dagsluitingen, bonte
avond, zwemmen en nog veel meer wordt het thema uitgewerkt. Het thema
komt voort uit de verhalen rond Mozes. Mozes die een rotsvast vertrouwen in
God krijgt, die vertrouwen van het volk vraagt, datzelfde volk dat ernstig
twijfelt tijdens hun reis naar het beloofde land. Vertrouwen is een onmisbare
overtuiging voor mensen. De uiterlijke inschrijfdatum is 15 april 2006.
Brochure en inschrijfformulier verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat.

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

SAMEN
MET
EN

ONDERWEG

SINT

SINT

TEL.NR:

ANTONIUS

CORNELIUS

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

12 maart 2006

Beste parochianen,
U hebt er al zestien dagen van de Veertigdagentijd opzitten. In vakantiedagen
gesproken worden mensen dan vaak chagrijnig. Want het gaat natuurlijk weer
veel te snel en het duurt allemaal te kort. En we weten precies wat die dagen
ons waard zijn. Ik hoop dat het wat de VEERTIGDAGENTIJD betreft precies
hetzelfde is bij u, op het chagrijn na tenminste.
Kijk, dan kunnen we ons gelukkig prijzen, omdat we dagen van deze tijd op
waarde schatten en ze dus eigenlijk te snel gaan.
Het mooie is ook dat je deze dagen niet kunt opsparen om er een andere keer
eens iets leuks mee te doen. Want deze dagen gelden alleen maar op weg naar
Pasen. Ik hoop dus dat het werkelijk dagen van vreugde mogen zijn.
Veertigdagentijd gaat na Aswoensdag van zondag tot zondag door tot
woensdag in de Goede Week. Dan beginnen de Drie Grote Dagen, daarover
later.
Daarom zijn er op vrijdagavond om 19.30 uur in de kapel woorddiensten met
een Vastenoverweging. Daarom is er ieder weekeinde Kinderwoorddienst.
Daarom vragen wij u om een tijdje wat meer aandacht te besteden aan uw
binnenkant. Daarom is er de Vastenaktie, dit jaar voor Suriname.
Daarom vragen wij u (en dat is enorm van déze tijd): probeer eens wat meer te
bidden en als het alleen niet lukt? Ieder weekeinde zijn wij met velen bij elkaar.
Kom toch maar weer eens kijken. We schamen ons in deze tijd toch nergens
meer voor?
Zo gaan we al biddend en bezinnend op weg naar Pasen. Het is niet
gemakkelijk en in ons achterhoofd weten we allemaal dat geboorte en groei van
nieuw leven pijn doet. Je kunt dat niet wegstoppen. Daarom: Heb vertrouwen.
Het nieuwe zoekt onstuitbaar de weg naar je hart. Geniet van de
Veertigdagentijd en zeur niet over vasten. Je ontdekt je eigen methode wel.
Gegroet.
Pastor Louis van den Hoven.

AGENDA
Zaterdag

11-3 19.00

2de zondag van de vasten
Zondag
12-3 10.00

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Zaterdag

13-3
14-3 19.30
15-3 19.30
16-3
17-3 19.30

18-3 19.00

3de zondag van de vasten
Zondag
19-3 10.00

12.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van
het jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
--GEBEDSDIENST in de kapel.
ROZENKRANSGEBED in de kapel.
--WOORD- en GEBEDSDIENST in de
kapel met vastenoverweging.
Voorganger: Pastor T. Dam.
EUCHARISTIEVIERING met zang van
het dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
WOORD- en COMMUNIEDIENST
met Kinderwoorddienst en zang van de
cantorij.
GEZAMENLIJKE DOOPVIERING
met zang van het kinderkoor.
Voorganger: Pastor H. Spaan

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Jacoba Hageman-Gerritse, Martinis v.
Winden en Wilhelmus v. Rijn, die kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 11 maart 19.00 uur
Leo v. Adrichem + Aly v. Vliet-Sunder en Jacobus v. Vliet + Ine v. Velzen-de
Vreede + overleden ouders Arkesteijn-v. Leeuwen + overleden ouders v. Dijkv. Leeuwen + Gerardus v. Vliet + Agatha de Kok-Alsemgeest + Wil Hofstedev.d. Zalm + Aad Mooijman + overleden familie Mooijman-Ammerlaan + Cor
v. Winden + Bram v. Marrewijk + overleden ouders Theo en Ploon v.d. Stap-v.
Marrewijk
Zondag 12 maart 10.00 uur
voor een goede gezondheid + voor het welslagen van een operatie + voor onze
gezinnen + uit dankbaarheid b.g.v. een 15-jarig huwelijk + om zegen over de
familie + uit dankbaarheid b.g.v. een 70ste verjaardag + voor een overleden

vader + Antoinette Alapini + Bernardus en Anthonetta v. Leeuwen-v. Leeuwen
+ overleden ouders en Gé Kleijweg-Duijndam + Hans en Ank v.d. BurgKleijweg + Astrid Ras-v. Loenen + Bas v. Winden + Cornelis Gerritse +
Bernardus Groen + Anna Maria Wassenaar + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem +
Jan Kerklaan + Jacoba en Christianus Verhoeff-Overgaag + Joep Potijk +
overleden ouders v. Vliet-Bentvelsen + overleden ouders v. MarrewijkGroenewegen + Plony Bentvelsen-v. Marrewijk + Jan de Vette + Ton Duifhuis
+ Corry v.d. Ende-v. Paassen + Jan en Co Holierhoek-de Vette + overleden
familie Holierhoek-de Vette + Cornelis Tetteroo
OP HET HUWELIJK BEREIDEN ZICH VOOR:
Menke Veldhuizen en Stefan Jansen
EERSTE LEZING Genesis 22, 1-2 9-13 15-18
EVANGELIE Marcus 9, 2-10
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen
boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen
van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zó wit als geen bleker ter
wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden
zich met Jezus.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat we hier zijn.
Laten we drie tenten bouwen, één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.
Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren allen geheel verbluft.
Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: ‘Dit is
mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.’ Toen ze rondkeken, zagen ze
plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de
berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat
de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor
zich, al vroegen zij zich onder elkaar af wat dat opstaan uit de doden mocht
betekenen.
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

KINDERWOORDDIENST IN DE VASTENTIJD
Komende zondag 12 maart is er weer kinderwoorddienst in de vastentijd. Er
wordt een verhaal verteld en een leuk knutselwerkje gemaakt.
Tot zondag!!
De Kinderwoorddienstgroep.

