VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Dat is niet zo maar wat. We zijn bezig met ons erop voor te bereiden dat deze
parochie een levende en van harte liefhebbende gemeenschap wil en kan zijn.
Ik denk dat dat steeds meer gaat meespreken. Wij kwamen uit een volkskerk.
Je hoorde er gewoon vanzelf bij. Wij kwamen in een crisis en we zijn er nog
niet zo maar uit. Het Jongerenkoor b.v. is heel erg op zoek naar nieuwe, jonge
leden. Wij moeten de kerk immers ook in deze tijd een nieuw en vrolijk, blij en
vooral jong gezicht geven. De goede Geest zal al ruimte moeten krijgen om er
op los te fladderen, bij jong en bij oud.
Op Hemelvaart dauwtrappen en op zaterdag voor Pinksteren luilakherrie. Eén
ding is zeker: op tijd op en wakker zijn.
De Geest moet wel welkom zijn. En anders máákt die jou wel wakker.
Hartelijke groet van
pastor Louis van den Hoven.

SAMEN

MARIA HULDE 2006
Zoals in voorgaande jaren organiseert de KBO-afdeling Delft in de Meimaand
weer een Mariahulde. Dit vindt plaats op maandag 29 mei om 14.30 uur in de
Maria van Jessekerk. Tijdens deze viering wordt de rozenkrans gebeden en zal
het Allerheiligste worden uitgesteld. Tevens is er een bloemenhulde en zullen
er kaarsjes bij Maria worden aangestoken. Het Katholieke Seniorenkoor o.l.v.
Sonja Nowee zal deze dienst opluisteren en Pater W. v.d. Berg s.c.j. is de
voorganger.

Beste parochianen,

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 !
AFHALEN PAROCHIEBLAADJES
In verband met Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei) kunt u volgende
week de parochieblaadjes afhalen vanaf woensdag 24 mei 13.00 uur.
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Parochiesecretariaat:
(015) - 2615125
21 mei 2006
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

Dit weekeinde vieren we de 1ste communie van 21 kinderen. U gaat daar niet zo
maar aan voorbij, hoop ik. Het is niet zo maar een ‘feestje’ voor de gezinnen en
de families. Het is déze gemeenschap die deze jonge gelovigen feestelijk
verwelkomt aan de Tafel van de Heer. De Heer Jezus zelf is natuurlijk degene
die hen nodigt aan Zijn tafel. Maar wij zijn het die op uitnodiging van Jezus
samen komen en doen wat Hij gevraagd heeft om Hem te gedenken. Vorige
week schreef ik u dat al.
Denkt U hier aan in uw gebeden voor onze gezinnen?
Donderdag is het Hemelvaartsdag. Voor velen het begin van een lang
weekeinde. Ik gun het u van harte. U kunt die ochtend deelnemen aan het
dauwtrappen. Zie de mededelingen van vorige week en de herhaling in dit
nummer. MAAR, het is ook het begin van de Pinksternoveen. Negen dagen
gaan wij al biddend om de Goede Geest op weg naar Pinksteren, door heel het
dekenaat. Al biddend en bezinnend gaan wij van parochie naar parochie.
Thema is: “Het vuur dat ons bezielt”. Op dinsdag 30 mei is er een gebedsdienst om 19.30 uur in de kapel in Den Hoorn en op vrijdag 2 juni een viering
in de kerk in Schipluiden. Onze grote wens zou zijn: dat u met elkaar al
biddend rondtrekt. Iedere avond is er om 19.00 uur een viering: 26 mei H.Pius
X in Rodenrijs; 27 mei te Bergschenhoek; 28 mei om 18.30 uur te Delft in de
Maria van Jesse; 29 mei te Kwintsheul: 30 mei om 19.30 uur te Den Hoorn; 31
mei in de Adrianus te Naaldwijk; 1 juni in Poeldijk; 2 juni in Schipluiden; 3
juni in de Pastoor van Ars te Delft.
Wij hopen op uw aller gebed om de Goede Geest.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
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.

Maandag
22-5
Dinsdag
23-5 19.30
Woensdag
24-5 19.30
Hemelvaartsdag
Donderdag 25-5 10.00

--AVONDGEBED in de kapel.
ROZENKRANSGEBED in de kapel.
WOORD- en COMMUNIEDIENST met
nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.
AVONDGEBED in de kapel.

Vrijdag

26-5 19.30

Zaterdag

27-5 19.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met
zang van het jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

Zondag

28-5 10.00

EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

MISINTENTIES
Zaterdag 20 mei 19.00 uur
Bernardus en Anthonetta v. Leeuwen-v. Leeuwen + Jan v.d. Knaap en Tiny
v.d. Knaap-v. Adrichem + Jan Kerklaan + familie Kerklaan + familie Sunder +
Franciscus Philippus + Adrianus v. Mil + overleden ouders v. PaassenOuwerling + Thea Redeker-Boelen + overleden ouders Bentvelsen-v.
Marrewijk + Wil Hofstede-v.d. Zalm + Aad Mooijman + Cornelia OosterwijkArkesteijn + Bram v. Marrewijk + overleden ouders Arnoldus en Maria
Vermeulen-Zuiderwijk + Aad v. Marrewijk

Zondag 21 mei 10.00 uur
om zegen in ons gezin + om kracht en sterkte voor onze bejaarde parochianen +
Astrid Ras-v. Loenen + overleden ouders Arnoldus en Maria VermeulenZuiderwijk + Remco v. Leeuwen + Koos en Astrid v. Zeijl + Maria Hagen-v.
Zon + in dierbare herinnering aan Dominicus Nguyen Pham, Antonius Dung
Nguyen en Dominicus Hieu Pham, die twee jaar geleden overleden zijn bij een
auto-ongeluk + overleden ouders familie Pham + Jan Bentvelsen + Johanna
v.d. Drift-v. Adrichem + Joep Potijk + Wil Gordijn-Gerritse + Ton Duifhuis +
Magda Kouwenhoven-de Vette + Elisabeth v. Meurs-v.d. Ende + Johanna
Lander-Stift + Martinus v. Winden
Donderdag 25 mei 10.00 uur
Koos en Astrid v. Zeijl
EERSTE LEZING Handelingen 10, 25-26 34-35 44-48
EVANGELIE Johannes 15, 9-17
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo
heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb
onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge
zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter
liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars
meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden
genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te
gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u
geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar
liefhebt.’
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. Zondag 25 juni is er in Rijswijk een voorbereidingsmiddag om
ons gezamenlijk voor te bereiden op de reis.
Informatie en folders zijn te verkrijgen bij het parochiesecretariaat en in de
documentatiekast in de parochiezaal.

