VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Over wandelen gesproken: Gisteravond was er nog een ouderavond voor de 1ste
Communie. Zo’n avond gaat natuurlijk niet alleen over praktische dingen. Ik
heb aan de ouders het verhaal van de Emmaüsgangers verteld. Hoe deze
mensen al wandelend en met elkaar pratend én de bijbel lezend tot de
ontdekking komen dat Jezus leeft.
Dat ze Hem herkennen in het breken van het brood. Dat ze tegen elkaar
zeggen: Is het niet hartverwarmend. Ik wens u en mijzelf natuurlijk veel mooi
weer met moederdag, 1ste Communie, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Maar ik
hoop vooral dat we voor elkaar en in deze wereld hartverwarmend mogen en
willen zijn.
Over wandelen gesproken. Op Hemelvaartsdag kunt u dauwtrappen.
Elders in deze Samen Onderweg staat de oproep/uitnodiging. Vroeg op,
genieten van de natuur én de mogelijkheid om een Emmaüservaring op te doen.
Met elkaar luisterend, bezinnend, sprekend op weg zijn. Hij loopt mee!
Een lichtende groet van de vuurtorenwachter.
Pastor Louis van den Hoven.
DAUWTRAPPEN OP WEG NAAR PINKSTEREN
Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei organiseert het St. Cornelius gezelschap
dauwtrappen: een wandeltocht door de natuur. U bent om 06.00 uur van harte
welkom in de parochiezaal van onze kerk waar u de route en een
vragenformulier krijgt uitgereikt. De wandeltocht duurt zo’n anderhalf á twee
uur (ongeveer 6,5 of 8,5 kilometer) en jong en oud(-er) kan hieraan meedoen.
Na afloop van de wandeltocht is er gelegenheid tot napraten over de gestelde
vragen en uw antwoorden onder het genot van een kopje koffie en een broodje.
Deelname is gratis.
Voor deze wandeling en het ontbijtje willen we graag weten op hoeveel
mensen we mogen rekenen. Wilt u zich daarom opgeven bij de familie
Arkesteijn (015-2562112) of gema24@caiway.nl
St. Cornelius Gezelschap.
Graag tot de 25ste !

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
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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: secretariaat@antonius-cornelius.nl
Website: www.antonius-cornelius.nl

14 mei 2006

Beste parochianen,
‘Er staat een vuurtoren in mijn voortuin’, schreef ik vorige week.
Waarschijnlijk dacht u dat ik al wel héél snel getroffen was door een
zonnesteek. Toch is het echt waar. Alhoewel ik natuurlijk moet toegeven, dat er
wat Haagsche bluf bij zit: hij staat bij mij in de straat, want ik heb geen
voortuin. Onze straat heeft een grasstrook met bomen (boompjes) en daarom is
het een LAAN. Die laan is ‘mijn’ voortuin. Er staan 8 vuurtorens. Het is nu dus
de Weidevogel-boulevard, zoals iemand uit Den Hoorn tegen me zei. (Ook een
beetje een haagse, lijkt me.)
Het is in ieder geval kunst en het heeft te maken met de kustlijn uit de
prehistorie. De 8 torens moeten ook iets uitbeelden van de verbondenheid van
de (nieuwe) stadsdelen van ’t Haagje . Ze “wandelen” van Ypenburg naar
Leidschenveen. En ’s avonds brandt er echt licht in. Leuk om te weten, maar
wat moet u er mee?
Wellicht dat u er aan kunt denken dat wij in de kerk ook een soort vuurtoren
hebben staan. Jazeker, de Paaskaars, Licht van Christus.
Ik hoop dat u met mij en vele anderen nog steeds Pasen aan het vieren bent.
Ook al hebben we de meivakantie al gehad, is het zondag moederdag. Het is
nog steeds Pasen en tijdens dat feest vieren we zondag 21 mei de 1ste
Communie van kinderen.
Ik hoop dat die viering onze geloofsgemeenschap versterkt. Dat voor ons die
vuurtoren, die Paaskaars een helder licht en een richtingwijzer is. Dat Jezus
Christus LEEFT in deze parochie. Dan zullen wij, wanneer met Pinksteren de
Paaskaars gedoofd wordt, in de Goede Geest zelf het licht verder dragen. En
dat is wat anders dan die paar vuurtorens uit mijn voortuin, die over een xaantal weken de laan uitwandelen.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

13-5 19.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van het
jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Zondag

14-5 10.00

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

13.00

GEZAMENLIJKE DOOPVIERING van:
Fenne, dochter van hr. en mw. N. v.d. Voort-de
Kok (wijk 2),
Roos, dochter van hr. en mw. N. OlsthoornArkesteijn (wijk 17),
Sanne, dochter van hr. en mw. F. Ammerlaan-v.
Zon (wijk 15),
Berend en Siep, zonen van hr. en mw. J.
Schrader-Kleijweg (wijk 18) en
Floris, zoon van hr. en mw. B. Beeren-Roes
(wijk 00).
Wij verwelkomen Fenne, Roos, Sanne, Berend,
Siep en Floris in onze parochiegemeenschap en
feliciteren hun ouders van harte.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

15-5
16-5 19.30
17-5 19.30
18-5
19-5 19.30

--AVONDGEBED in de kapel.
ROZENKRANSGEBED in de kapel.
--AVONDGEBED in de kapel.

Zaterdag

20-5 19.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van het
dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Zondag

21-5 10.00

FEESTELIJKE EUCHARISTIEVIERING
waarin 21 kinderen hun Eerste Heilige
Communie ontvangen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zang van het kinderkoor.

MISINTENTIES
Zaterdag 13 mei 19.00 uur
Leo en Rinus Mooijman + Aad v. Geest + Truus en Wim v. Dijk-v. Leeuwen +
Aly v. Vliet-Sunder en Jacobus v. Vliet + Ine v. Velzen-de Vreede + overleden
ouders Arkesteijn-v. Leeuwen + Aad Mooijman + overleden ouders v. Dijk-v.
Leeuwen + Gerardus v. Vliet + Agatha de Kok-Alsemgeest + Wil Hofstedev.d. Zalm + Cornelia Oosterwijk-Arkesteijn + Bram v. Marrewijk + overleden
ouders Theo en Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk
Zondag 14 mei 10.00 uur
voor onze gezinnen + overleden ouders en Gé Kleijweg-Duijndam + Hans en
Ank v.d. Burg-Kleijweg + Bas v. Winden + Koos en Astrid v. Zeijl +
overleden ouders v. Beek-Vis + Martijn Noort + Cornelis Gerritse + Jan v.
Winden + Anna Maria Wassenaar + Maria Hagen-v. Zon + Adrianus v.
Winden + overleden ouders v.d. Kraan-de Wit + Blanche Tissen + Johanna v.d.
Drift-v. Adrichem + Jacoba en Christianus Verhoeff-Overgaag + overleden
ouders v. Vliet-Bentvelsen + overleden ouders v. Marrewijk-Groenewegen +
Jan de Vette + Plony Bentvelsen-v. Marrewijk + Wilhelmus v.d. Kraan + Jan
v.d. Kraan + Kees v. Marrewijk + Ton Duifhuis + Jacobus v. Paassen en
Catharina v. Paassen-v.d. Harg + Cornelia Oosterwijk-Arkesteijn + Jan en Co
Holierhoek-de Vette + overleden familie Holierhoek-de Vette + Martinus v.
Winden + overleden ouders Wilhelmus en Lenie v. Rijn-Vis + Jan v. Leeuwen
+ Joop v. Leeuwen + Annie Aleman-Kester
EERSTE LEZING Handelingen 9, 26-31
EVANGELIE Johannes 15, 1-8
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader
is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij af; en
elke die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij
zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf
Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij
blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die
draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft
wordt hij weggeworpen als rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze
in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader
verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.’

