VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Wij hopen op een goede, devote en ingetogen viering. Wij hopen dat er zo voor
de kinderen een weg zal zijn van deze viering, via de vieringen van Witte
Donderdag, de Kruisweg op Goede Vrijdag en de Gezinspaaswake, naar hun
grote feestdag van de 1ste Communie op zondag 21 mei.
Denkt u intussen ook nog aan: ‘Vast iets voor Suriname’ ?
De Lente mag dan buiten in de natuur een maandje achterlopen, maar het
nieuwe leven en de hoop van Pasen bloeien toch wel nu en op tijd in uw hart,
hoop ik. Vriendelijke groet van
Pastor Louis van den Hoven.
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Op dinsdag 14 maart is op 91-jarige leeftijd overleden mevrouw Maria E.J.
Vermeulen-Zuiderwijk (wijk 22b). Zij woonde in wooncentrum ‘Stefanna’.
In de avondwake op vrijdag 17 maart en in de gezongen uitvaartdienst op
zaterdag 18 maart hebben wij afscheid van haar genomen.
Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte
toe.
PAASSPEKTAKEL 2006
Ook dit jaar wordt er weer voor de jeugd (12-16 jaar) een Paasspektakel
georganiseerd. Dit jaar houden we voor het eerst een ‘voor-programma’. Als
thema hebben we dit jaar gekozen voor ‘maak het waar’ en elke parochie van
SION gaat op zijn mannier ‘het’ waar proberen te maken. In Den Hoorn is het
voorprogramma gekoppeld aan U2 (wie kent hem nog??). Op de kick-off op 1
april komt er iemand vertellen wat een hond als U2 allemaal kan gaan
betekenen en de week erna gaan we het echt allemaal waar proberen te maken.
Het weekend erna is het Pasen en in de Paasnacht zijn er allemaal leuke
activiteiten georganiseerd. Het begint dan om 23.00 uur en om ongeveer 8.00
uur de volgende ochtend kom je weer thuis. Na eerst een activiteit met je
vrienden en vriendinnen uit deze parochie te hebben gedaan, komen we van
alle parochies van SION bijeen in het Kraaiennest, waar we met z’n allen onder
andere een groot spel gaan spelen. Deelname aan dit feest kost je helemaal
niets (je moet alleen een ontbijtpakketje meenemen). Je kan je nu inschrijven
via www.paasspektakel.tk of een briefje inleveren bij Sander Wessels op de
Bellefleur nr. 38. Als je nog vragen hebt kan je deze ook via de web-site stellen
of bellen met 06-24645395. We hopen dit jaar weer op een grote opkomst, dus
schrijf je nu in. Tot 1 april (en dat is geen grapje)!
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TEL.NR:
KINDERWOORDDIENST IN DE VASTENTIJD
Komende zondag 26 maart is er weer kinderwoorddienst in de vastentijd. Er
wordt een verhaal verteld en een leuk knutselwerkje gemaakt.
Tot zondag!!
De Kinderwoorddienstgroep.
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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

26 maart 2006

Beste parochianen,
Aanstaande zondag is het Zondag LAETARE = Verheug U. Vorige week
schreef ik u er al over en wenste ik u veel vreugde in deze Veertigdagentijd.
In het weekeinde van 2 april is het al weer de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Voor de ouderen en onze protestantse zusters en broeders: de eerste
passie- of lijdenszondag.
In deze serieuze, bezinnende en ook vreugde gevende tijd, omdat wij uitzien
naar Pasen, is er nog iets aan de hand. Wanneer wij op 13 april Witte
Donderdag het Laatste Avondmaal van de Heer vieren, bezinnen wij ons ook
op de betekenis van de Eucharistie. In onze parochie zijn er op dit moment
gezinnen, ouders en kinderen, die zich voorbereiden op de 1ste Communie, de
eerste deelname van jonge gelovigen aan de Maaltijd van de Heer. Die
kinderen zullen zich in de viering van zaterdagavond 1 april aan u voorstellen.
En dat is dus geen mop. In die viering staat de voorbereiding op de 1ste
Eucharistie voorop en daarnaast dat deze kinderen nog niet mee mogen doen.
Wij hebben daarom voor deze viering, van zaterdagavond 1 april, een
bijzondere keuze gemaakt: Omdat wij deze kinderen écht centraal stellen,
moeten wij, ouders en grote mensen, even echt met hen meeleven. Wij zullen
in deze viering geen communie uitreiken. Juist omdat dát het moment is,
waarop de kinderen ervaren dat ze er nog steeds niet bij horen. Daarnaast is het
goed voor de volwassenen om in deze veertigdagentijd ook eens te ‘vasten’ =
eucharistisch vasten, en ons zo ook te bezinnen op welke betekenis de
Eucharistie voor ons heeft. Wellicht dat wij dan Witte Donderdag én de
Eucharistie van Pasen bewuster beleven.
Mochten er parochianen zijn die deze 5de zondag toch ter communie willen
gaan, dan wijzen wij hen op de eucharistieviering op zondagochtend 2 april.
Pastor v.d. Ende gaat daarin voor.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

25-3 19.00

4e zondag van de vasten
Zondag
26-3 10.00

Dinsdag
Woensdag

28-3 19.30
29-3 9.30

19.15

Vrijdag

31-3 14.00

19.30

Zaterdag

1-4 19.00

5e zondag van de vasten
Zondag
2-4 10.00

19.30

FEESTELIJKE EUCHARISTIEVIERING
ter gelegenheid van het 70-jarig priesterfeest
van Pater T. Tetteroo.
Voorgangers: Pastor H. Spaan en
Pastor W. v.d. Ende.
Zang van het gemengd koor ‘Di Nuovo’.
Missa Pontificalis van Perosi.
EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en zang van het
kinderkoor.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
GEBEDSDIENST in de kapel.
WOORD- en COMMUNIEDIENST in de
kapel voor de K.B.O.
Voorganger: Pastor T. Dam.
Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.
GEBEDSDIENST in de kapel voorbereid en
verzorgd door het Katholiek Vrouwengilde.
Thema: ‘De Heer is mijn licht’.
HUWELIJKSVIERING in de kerk voor het
bruidspaar Menke Veldhuizen en Stefan Jansen.
Voorgangers: Pastor L. v.d. Hoven en
Ds. C. Schreuder.
Zang van het dameskoor ‘Con Amore’.
Onze hartelijke felicitaties voor het bruidspaar.
WOORD- en GEBEDSDIENST in de kapel
met vastenoverweging.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
WOORD- en GEBEDSDIENST met zang van
het kinderkoor.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Presentatie van de kinderen die zich
voorbereiden op de Eerste Heilige Communie.
EUCHARISTIEVIERING met zang van
het gemengd koor ‘Di Nuovo’.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
TAIZÉVIERING
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Jacoba Hageman-Gerritse, Martinus v.
Winden, Wilhelmus v. Rijn, Imke Keijzer, Maria Vermeulen-Zuiderwijk en
Magdalena Schenkeveld-v.d. Drift, die kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 25 maart 19.00 uur
uit dankbaarheid voor herstel van een zieke + Aad v. Marrewijk + Ton Duifhuis + Aly v. Vliet-Sunder en Jacobus v. Vliet + Frans Schäpe + Jan v. Winden
+ Bart Verstraaten + Corry v.d. Ende-v. Paassen + Kees de Leede + Wil
Hofstede-v.d. Zalm + Aad Mooijman + Bram v. Marrewijk + overleden ouders
Theo en Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk + Ine v. Velzen-de Vreede + Cornelis
Tetteroo
Zondag 26 maart 10.00 uur
uit dankbaarheid b.g.v. een 65ste verjaardag + in dierbare herinnering aan
Magda Kouwenhoven-de Vette + overleden ouders Dessens-Gerritse + Koos en
Astrid v. Zeyl + Leo en Rinus Mooijman + Bert Alsemgeest + Cock Verleun-v.
Angelen + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Jan Kerklaan + Aad Ruygrok +
Jacoba en Christianus Verhoeff-Overgaag + Jan Gerritse + Joep Potijk + Astrid
Ras-v. Loenen + Antonius Nguyen Van Quyet + Maria Vũ Thị The + Wim v.
Vliet + Joop v. Leeuwen + Jan v. Leeuwen + mevrouw Alleman-Kester
OP HET HUWELIJK BEREIDEN ZICH VOOR:
Menke Veldhuizen en Stefan Jansen
EERSTE LEZING

2 Kronieken 36, 14-16 19-23

EVANGELIE Johannes 3, 14-21
In die tijd sprak Jezus tot Nikodémus: ‘De Mensenzoon moet omhoog worden
geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder
die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.
Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon
heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig
leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de
wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in
Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods.
Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen
beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder
die slecht handelt heeft afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit
vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie waarheid doet gaat
naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.’

