VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Daarom vieren wij PASEN. Omdat het ongelooflijke, het onbegrijpelijke
zichtbaar wordt: de steen die alles afsluit en toekomst onmogelijk maakt, de
steen van je hart, is wéggerold.
Die steen is hoeksteen geworden waarop leven gebouwd kan worden. Jezus is
verrezen, niet voor zichzelf, maar opdat u en ik zelf tot leven komen en nieuwe
mensen worden.
Het gaat niet om onze ziel en zaligheid, later misschien, maar om ons leven nú.
Daarom wensen wij elkaar nú Zalig Pasen.
Mede namens pastor Huub Spaan en Tessica Dam: Een zalig en gezegend
Paasfeest.
Pastor Louis van den Hoven.
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Parochiesecretariaat:
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Secretariaat open ma.t/m vrij.: 9.00-12.00 uur
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304
E-mail: hh.antonius-cornelius.denhoorn@hetnet.nl

16 april 2006

Beste parochianen,
EERSTE LEZING

Handelingen 10, 34a 37 – 43

EVANGELIE Johannes 20, 1 – 9
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen –
het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was
weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus
beminde leerling, en zei tot hen: ‘Ze hebben de Heer uit het graf genomen en
wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ Daarop gingen Petrus en de
andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die
andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan.
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag
dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet
bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen
naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er
geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

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

Het is gewoonweg niet te geloven!!!
Korter kan ik het niet zeggen.
Dat het al half april is en dat je nog met een ijsmuts op in je frisse slaapkamer
ligt en met een sjaal om en met handschoenen aan een douche neemt. De
weerman presteerde het vanavond als het meest positieve punt van het
weerbericht op langere termijn te melden, dat in de week na Pasen de
minimumtemperatuur toch boven nul bleef. Ik heb de man meteen een
dankbetuiging gestuurd. Iemand moet het toch doen, nietwaar ?
Het is toch niet te geloven!!!
Dat er dan juist in deze tijd nog jongeren én volwassenen zijn, die niet alleen
maar klagen en aan zichzelf denken, aan hun eigen lol en zieligheid. Ik denk
aan broodverkoop en ook aan Vastenactie, aan de spaarbusjes én aan de mooi
versierde Palmpaasstokken, aan de vreugde van de kinderen én van de
ontvangers.
Het is toch echt niet te geloven!!!
Daarom vieren wij het maar. Er zijn geen woorden voor.
Daarom zingen we het maar. Het is eigenlijk een afgang.
Daarom zitten we in het donker maar wat bij elkaar.
Er is wellicht een sprankje hoop en licht.
Daarom maken wij een zee van Licht.
Het is in deze wereld toch altijd hetzelfde liedje.
Daarom proberen wij een eigenwijsje. Halleluja!!!
Het kan toch raar lopen in deze wereld.
Het is gewoonweg niet te geloven!!!
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Paaszaterdag
Zaterdag
15-4 19.00

21.00

Eerste Paasdag
Zondag
16-4 10.00

Tweede Paasdag
Maandag
17-4 10.00

FEESTELIJKE GEZINSPAASWAKE met
zang van het kinderkoor.
Thema: ‘Samen onderweg zijn’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
FEESTELIJKE PAASWAKE met zang van
het jongerenkoor ‘Harmonie’.
Thema: ‘Pasen is niet gewoon’.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
FEESTELIJKE EUCHARISTIEVIERING
met zang van het gemengd koor ‘Di Nuovo’.
Missa Regina Martyrum van Refice.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
EUCHARISTIEVIERING met zang van het
dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18-4 19.30
19-4
20-4
21-4 19.30

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

Zaterdag

22-4 19.00

FEESTELIJKE EUCHARISTIEVIERING
waarin 23 kinderen het sacrament van het
H. Vormsel ontvangen.
Voorgangers: Vicaris H.A. Verbakel
Pastor L. v.d. Hoven.
Zang van het jongerenkoor ‘Harmonie’.

Zondag

23-4 10.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met
nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Wilhelmus v. Rijn, Imke Keijzer, Maria
Vermeulen-Zuiderwijk en Magdalena Schenkeveld-v.d. Drift, die kortgeleden
zijn overleden.

Zaterdag 15 april 19.00 uur
Petrus Demmenie + Leo en Rinus Mooijman + Magda Kouwenhoven-de Vette
+ Frans v. Rooij + Adrianus v. Mil + Astrid Ras-v. Loenen + Bram v.
Marrewijk + overleden ouders Theo en Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk +
overleden ouders Wilhelmus en Lenie v. Rijn-Vis
Zaterdag 15 april 21.00 uur
voor het welslagen van een operatie + voor herstel van een zieke jonge moeder
+ Johannes v.d. Vaart + Gerardus v. Vliet + Wil Hofstede-v.d. Zalm + Frans
Schäpe + Koos Ruijgt + Aad v. Geest + overleden ouders Bernardus en
Anthonetta v. Leeuwen-v. Leeuwen + overleden ouders Hendricus en Johanna
v.d. Stam-Groeneweg + Miriam Prins + Aly v. Vliet-Sunder en Jacobus v.
Vliet + Henk Brinkhof + Ine v. Velzen-de Vreede + overleden ouders v.d.
Vaart-Kerkhof + Wim en Corrie v. Leeuwen-v. Logchem + Siem v. Gentevoort
+ Cornelia Oosterwijk-Arkesteijn + overleden ouders Theo en Ploon v.d. Stapv. Marrewijk
Zondag 16 april 10.00 uur
om kracht en sterkte voor onze bejaarde parochianen + Leo en Rinus Mooijman
+ Aad v. Marrewijk + Koos en Astrid v. Zeijl + familie Schenkeveld-v.
Marrewijk + Henk Brinkhof + overleden ouders v. Vliet-Bentvelsen +
overleden ouders Johannes en Theodora Meijer-v. Veen + Jan Bentvelsen +
overleden ouders v. Beek-Vis + Martijn Noort + Jan v. Winden + overleden
ouders v.d. Kraan-de Wit + Bart Verstraaten + overleden ouders v. PaassenOuwerling + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Jan Kerklaan + Blanche Tissen
+ Casper Lutz + overleden ouders Bentvelsen-v. Marrewijk + Wim en Corrie v.
Leeuwen-v. Logchem + Wil Gordijn-Gerritse + Wilhelmus v.d. Kraan + Jan
v.d. Kraan + Kees v. Marrewijk + Ton Duifhuis + Aad Mooijman + Elisabeth
v. Meurs-v.d. Ende + Johanna Lander-Stift + Cornelia Oosterwijk-Arkesteijn +
Jan en Co Holierhoek-de Vette + overleden familie Holierhoek-de Vette +
Adrianus v. Winden + Apolonia v. Winden-Schenkeveld + Martinus v. Winden
+ Jacoba Gerritse-de Gier + Jacoba Hageman-Gerritse
Maandag 17 april 10.00 uur
Aad v. Marrewijk + Apolonia v.d. Stap-Bentvelsen + Gerardus Kleijweg +
Wim en Corrie v. Leeuwen-v. Logchem + Simon Berkhout + Aad v. Velzen +
Aad Mooijman

