VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Thuisblijvers zijn dus ook behoorlijk onderweg!
En dat is maar goed ook!
De opdracht, ja de kans is dat je dus niet chagrijnig thuis hoeft te zitten.
Kinderen en kleinkinderen zullen je heus niet zo snel vergeten. Wellicht kun je
even opladen om de oppas-enz-tijden weer zo goed mogelijk te vervullen. U
hebt die tijd misschien wel nodig om weer de ‘allerliefste’ te worden. En
wanneer u geen oma of opa of oppas bent: wat is er op tegen om te oefenen in
de liefde?
Jong en oud heeft dat nodig. Vakantie is misschien wel de beste tijd. Je moet
dan niet lui onderuit gaan. Je kunt dan twee aan twee, of misschien met
meerderen op zoek gaan naar kalmte, ontspanning en vooral openheid.
Doen dus! DOEN is een vakantiewoord!
Een rustige groet van
pastor Louis van den Hoven.

Kleurenpracht

Goudgele zon
Blauwe lucht met
witte schapenwolken
Grijze spitse rotsen
Groene bomen op de berghelling
Lila en rode bloemen in de wei
Aan de oever van het azuur blauwe water
van het kristalheldere meer
gele vlinders, paarse libellen
en zwarte vogels in de lucht
Kijken hiernaar en beseffen:
dit is genieten
dit is vakantie
Dit is uniek
Dit is niet door mensenhand gemaakt.
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Beste parochianen,
U bent allemaal met vakantie.
Dus: wat zal ik mij nog uitsloven ? Even een kort stukje.
“En de thuisblijvers dan!?”, hoor ik u roepen.
Dat is helemaal terecht. (Bovendien hoor ik er zelf ook bij.)
Laat ik beginnen met de opmerking dat wij hier thuis ook heel goed weer
hebben. Dat is wel eens anders geweest. We gingen niet voor niets allemaal
naar het zuiden, naar Lyon, en verder.
We hebben, naar men nu zegt, o.a. daarmee het milieu zozeer veranderd, dat je
thuis kunt blijven om tropenjaren mee te maken.
Vrolijk word je er niet van. Zal ik maar zeggen.
Maar wat zeg ik dan wel?!
Dat de thuisblijvers op dit moment in ieder geval van een stralende zomer
genieten. Dat af en toe een buitje tussendoor geen kwaad kan. Dat is wel weer
zo’n Hollands praatje over het weer.
Wellicht kan het niet anders. Zo zijn wij nu eenmaal.
En we zijn toch allemaal een beetje in vakantiestemming.
In het Evangelie-gedeelte dat wij dit weekeinde lezen (zie elders in dit blad)
stuurt Jezus zijn leerlingen juist op pad. En niet in hun eentje, maar twee aan
twee.
Dat maakt mij weer behoorlijk onrustig.
Ik kan dus niet zo maar mijn eigen weg gaan. Ik heb rekening te houden met
een ander. Ik kan ook niet zo maar mijn eigen pad inslaan. Ik krijg een
opdracht mee, niet ik, maar WIJ zijn op weg.
Dat is wel een opdracht en helemaal niet zo eenvoudig.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

15-7 19.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van
het dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor L. de Groot

Adrichem + Blanche Tissen + Wil Gordijn-Gerritse + Ton Duifhuis + Magda
Kouwenhoven-de Vette + Johanna Lander-Stift + Martinus v. Winden

Zondag

16-7 10.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met
zang van de Cantorij.

EERSTE LEZING

Maandag

17-7

---

Dinsdag

18-7 19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Woensdag

19-7

---

Donderdag

20-7

---

Vrijdag

21-7 19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Zaterdag

22-7 19.00

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

Zondag

23-7 10.00

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

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Lou v. Geest, die kortgeleden is overleden.
Zaterdag 15 juli 19.00 uur
Jan v.d. Ende + Annie Vieveen-v. Eijk + Adrianus v. Mil + Truus en Wim v.
Dijk-v. Leeuwen + Henk Brinkhof + overleden ouders v. Paassen-Ouwerling +
overleden ouders Bentvelsen-v. Marrewijk + Simon Berkhout + Aad v. Velzen
+ Wil Hofstede-v.d. Zalm + Aad Mooijman + Cornelia Oosterwijk-Arkesteijn
+ Bram v. Marrewijk + overleden ouders Arnoldus en Maria VermeulenZuiderwijk
Zondag 16 juli 10.00 uur
om kracht en sterkte voor onze bejaarde parochianen + Jan Bentvelsen +
overleden ouders en broers v. Leeuwen + Joep Potijk + Johanna v.d. Drift-v.

Amos 7, 12-15

EVANGELIE Marcus 6, 7-13
In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te
zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders
mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak,
geen kopergeld in hun gordel. ‘Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen
dubbele kleding aan.’
Hij zei verder: ‘Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer
afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat
daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.’
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel
duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.
BISDOMBLAD TUSSENBEIDE
Deze week krijgt u het bisdomblad Tussenbeide in de bus met allerhande
artikelen. Wij wensen u veel leesplezier.

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

