VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Dan durven we ook Goede Vrijdag te vieren. Dan durven we in de Paasnacht
met dat ene wankele lichtje van de paaskaars luid te roepen “Licht van
Christus” én te getuigen dat Jezus, dat de Heer LEEFT.
Er staat ons de komende weken nog heel wat te wachten. Gelukkig mogen we
deze geheimen ‘vieren’. Grijp uw kans. Zo’n groot geheim kun je niet voor
jezelf alleen houden: dat vier je samen.
Pastor Louis van den Hoven.
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PAROCHIE ZOEKT VRIJWILLIGER VOOR HET
PAROCHIESECRETARIAAT
Het parochiesecretariaat is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger omdat één van
de vrijwilligers de vrijwilligerstaken niet meer kon combineren met haar andere
activiteiten. Als u goed met een computer kan omgaan, ervaring heeft met
secretariële werkzaamheden en op deze manier graag een steentje wil bijdragen
aan onze parochiegemeenschap, vragen wij u om contact op te nemen met Ria
van der Linden van het parochiesecretariaat. Zij kan u meer vertellen over het
parochiesecretariaat en de werkzaamheden.
Het Parochiebestuur.
OVERLEDEN
Op zaterdag 18 maart is op 89-jarige leeftijd overleden mevrouw Magdalena
H.M. Schenkeveld-v.d. Drift, Dijkshoornseweg 177 (wijk 14).
In de avondwake op woensdag 22 maart en in de gezongen uitvaartdienst op
donderdag 23 maart hebben wij afscheid van haar genomen.
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe.
TAIZÉ-REIS
Het Bisdom Rotterdam bestaat dit jaar 50 jaar. Dit jubileum wil het bisdom
graag ook met jongeren vieren. In de zomer wordt een jongerenreis naar Taizé
georganiseerd. In de documentatiekast in de parochiezaal vind je de folders.
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TEL.NR:
WIJZIGING OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT
In verband met een wijziging in de bezetting van het parochiesecretariaat heeft
het parochiebestuur besloten om de openingstijden van het parochiesecretariaat
te verkorten. Het parochiesecretariaat zal met ingang van 3 april
aanstaande van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
open zijn en niet meer tot 13.00 uur zoals dat tot nu toe het geval is.
Iedereen blijft uiteraard van harte welkom tussen 9.00 en 12.00 uur.
Het Parochiebestuur.
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Parochiesecretariaat:
(015) - 2615125
Secretariaat open ma.t/m vrij: 9.00 - 12.00 uur
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304
E-mail: hh.antonius-cornelius.denhoorn@hetnet.nl
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Beste parochianen,
Vorige week heb ik naar Netwerk gekeken: naar het gesprek met pater
Tetteroo. Zaterdag heeft hij in Den Hoorn zijn 70-jarig Priesterfeest gevierd. Ik
heb van vele kanten gehoord dat het een goede, plechtige en hartelijke viering
was. Een compliment daarvoor.
Maar niet te lang in de wolken blijven! Het is nog steeds 40-dagentijd en we
gaan de laatste twee weken in. Zaterdag beginnen we met een bijzondere
viering: de 1ste communicanten stellen zich voor. In het zicht van de viering van
Witte Donderdag, de gedachtenis van het Laatste Avondmaal van Jezus, geven
we deze kinderen alle aandacht omdat wij hen voorbereiden op dat geheim van
het geloof. En ook wij gaan daarom in deze viering niet ter communie: om te
weten waar het om gaat.
We gaan naar de Goede Week die begint met Palmpasen/zondag. Zien we dat
als een mooie gelegenheid om in de kerk weer eens iets ‘leuks’ te doen met
kinderen? Die palmpasenstokken zijn zo’n mooi gezicht. En de mensen bij wie
je ze brengt zijn zo blij en dankbaar!! Maar het gaat ook om verkondiging! In
symbolen drukken we uit wat met woorden bijna niet te zeggen is. Kinderen
lopen met die palmpaas en wij zijn vertederd, maar het is de bedoeling dat u
ontroerd bent en geraakt wordt.
Jazeker, geraakt: Door die broodhaan die herinnert aan Petrus; door die
palmtak die herinnert aan “hoera voor Jezus” én Aswoensdag; door het kruis,
hoe mooi ook versierd, dat we moeten (helpen) dragen; door de haan die de
vruchtbaarheid en nieuw leven betekent; door de palmtak die groen blijft door
de winter heen en zo aangeeft dat er léven is; door de eieren en het fruit die
aangeven dat de natuur ook dit jaar weer vrucht zal dragen. Kortom: we kunnen
ons als het ware niet inhouden en verkondigen nu al, vooruitlopend, dat we er
op vertrouwen dat nieuw leven gegeven wordt.
- vervolg zie achterkant - AGENDA
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8-4 19.00

Palmzondag
Zondag

9-4 10.00

WOORD- en GEBEDSVIERING 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’.
Choral Messe van A. Brückner.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
TAIZÉVIERING
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
GEBEDSDIENST in de kapel.
EUCHARISTIEVIERING in De
Kickerthoek voor iedereen, met name voor de
senioren.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
WOORD- en GEBEDSDIENST in de kapel
met vastenoverweging.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
EUCHARISTIEVIERING met nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
WOORD- en COMMUNIEDIENST met
Kinderwoorddienst en nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

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 1 april 19.00 uur
Cor Dumaij + Wilhelmus Kuipers + Koos en Astrid v. Zeijl + Joh v. Paassen +
Astrid Ras-v. Loenen + 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 +
Bram v. Marrewijk + Jo v. Paassen

Zondag 2 april 10.00 uur
uit dankbaarheid + Astrid Ras-v. Loenen + overleden familie v. Loenen +
overleden familie Vermeulen + Aad v. Marrewijk + Cor Dumaij + Pieter Ris +
Bernardus Groen + Adrianus Kleijweg + Bart Verstraaten + Johanna v.d. Driftv. Adrichem + Jan Kerklaan + Blanche Tissen + Casper Lutz + Wim en Corrie
v. Leeuwen-v. Logchem + Simon Berkhout + Aad v. Velzen + Wil GordijnGerritse + 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 + Johanna Lander-Stift +
Antonius Nguyen Van Quyet + Maria V Th The
Donderdag 6 april 14.00 uur
Koos BergenHenegouwen + Adrianus v. Mil + Wilhelmus de Graaf en zonen +
Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Tinus Biemans + Piet en zoon v. Leeuwen +
Cor v.d. Helm
Vrijdag 7 april 19.30 uur
overleden ouders v. Dam-Overgaag en familie + overleden ouders en familie
Saeijs-Hollaardt + Eugène Saeijs
EERSTE LEZING Jeremia 31, 31-34
EVANGELIE Johannes 12, 20-33
Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding
waren ook enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea
aan en vroegen hem: ‘Heer, wij zouden Jezus graag spreken.’ Filippus ging het
aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap
aan Jezus over.
Jezus echter antwoordde hun: ‘Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon
verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de
aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. Wie
zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het
ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand mij dienen dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient zal de Vader
hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit
uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw
Naam.’
Toen kwam er een stem vanuit de hemel: ‘Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem
wederom verheerlijken.’ Het volk dat erbij stond te luisteren zei dat het
gedonderd had. Anderen zeiden: ‘Een engel heeft tot Hem gesproken.’ Maar
Jezus sprak: ‘Niet om Mij was die stem maar om u. Nu heeft er een oordeel
over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen; en
wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven zal Ik allen tot Mij trekken.’
Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.

