VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Maar, ook wij kunnen soms net zo’n engel zijn als die van Elia, zelfs brood
voor elkaar onderweg.
Laten we daarom de rust en energie die we in onze vakantie hebben opgedaan,
niet verloren gaan aan onnodige dingen en activiteiten. Laten we écht luisteren
naar elkaar want dan horen wij wat er gedaan moet worden in onze wereld; hoe
we elkaar kunnen bemoedigen en aandacht geven. Dan zijn we ‘brood’ voor
elkaar, een heel werkjaar lang!
Een hartelijke zomergroet van een pastor die bijna op vakantie mag…en heel
graag daar nu zelf van wil genieten.
pastor Tessica Dam.

BEZORGING PAROCHIEBLAADJE IN VAKANTIEPERIODE
Het kan voorkomen dat in de vakantieperiode bij u één of meerdere keren geen
parochieblaadje bezorgd kan worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
U kunt het parochieblaadje altijd afhalen in de hal van de parochiezaal op:
donderdag van 13.00 – 20.00 uur
vrijdag van
9.00 – 20.00 uur
zaterdag van 9.00 – 18.00 uur
Tijdens de vieringen in het weekend liggen er altijd ook parochieblaadjes
achter in de kerk.
WERKZAAMHEDEN KERK EN TOREN
In de komende weken wordt gewerkt aan de buitengevels van de toren en de
kerk. Het parkeerterrein wordt afgesloten en eventueel alsnog geparkeerde
voertuigen kunnen onbereikbaar zijn.
Door de aannemer en het parochiebestuur wordt geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard voor schade aan alsnog geparkeerde voertuigen.
R.K. Parochiebestuur.
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Beste parochianen,
Het begint al weer drukker te worden op de wegen. Zoefde ik vorige week nog
zonder file naar u toe, deze week stond ik al een keer in de rij voor het
stoplicht. Het einde van de schoolvakanties nadert met rasse schreden.
Trouwens heeft u ook zo genoten van het varende corso? Genieten van het
leven lijkt soms zo simpel. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat wij onze
agenda vol laten proppen door anderen, of door dingen die zo nodig moeten
gebeuren. Hoe bewaren wij de rust in ons leven, zodat we kunnen blijven
genieten van alle kleine dingen die zo mooi zijn?
Sommigen onder ons hebben daar gelukkig niet zoveel last van. De profeet Elia
helaas wel. Hij ziet het gewoon even niet meer zitten en zegt dan: “Het is
genoeg Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.”
Misschien heeft Elia wel last van een burn-out, zouden we tegenwoordig
zeggen. Hij is niet eens meer in staat om te genieten van wat brood met olijven,
laat staan van mensen om hem heen! Zijn agenda is te vol geweest en nu is hij
even helemaal op.
Gelukkig voor Elia laat de Heer hem niet in de steek. Die stuurt hem een engel
met wat brood en water voor onderweg. Het is een engel die niet komt met
goede raad, maar eentje die luistert. De engel gaat hem niet ondervragen of
opbeurende verhalen of moppen vertellen, maar gewoon luisteren! ‘Sta op en
eet’, zegt de engel. Ze wandelen veertig dagen tot ze bij de berg Horeb komen.
Ze gaan de berg op tot bij God.
Ook Jezus laat zien dat we onderweg brood nodig hebben om te kunnen
genieten van het leven, onze familie en vrienden om ons heen. Jezus wil zelf
het brood zijn voor onderweg.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

12-8 19.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met
zang van de Cantorij.

Wil Hofstede-v.d. Zalm + Bram v. Marrewijk + overleden ouders Theo en
Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk + Lou v. Geest

Zondag

13-8 10.00

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

Maandag

14-8

---

Zondag 13 augustus 10.00 uur
voor onze gezinnen + uit dankbaarheid b.g.v. een 80ste verjaardag + familie v.
Leeuwen-Kester + overleden ouders Dessens-Gerritse + Franciscus Philippus +
Joep Potijk + Anna Maria Wassenaar + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem +
Blanche Tissen + 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 + Ton Duifhuis + Jan en Co
Holierhoek-de Vette + overleden familie Holierhoek-de Vette + Martinus v.
Winden + Leonardus en Magdalena Schenkeveld-v.d. Drift + Laurentius v.d.
Akker

Maria Hemelvaart
Dinsdag
15-8

9.30

19.30

WOORD- en COMMUNIEDIENST in de
kapel voor de K.B.O.
Voorganger: Pastor T. Dam.
Na afloop koffie drinken in de parochiezaal.
EUCHARISTIEVIERING met zang van
de Cantorij.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Woensdag

16-8 19.30

ROZENKRANSGEBED in de kapel.

Donderdag

17-8

---

Vrijdag

18-8 19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Zaterdag

19-8 19.00

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

Zondag

20-8 10.00

EUCHARISTIEVIERING met nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Na afloop koffie drinken in de parochiezaal.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden we voor Kardinaal Johannes Willebrands die
kortgeleden is overleden.
Zaterdag 12 augustus 19.00 uur
familie v. Leeuwen-Kester + Jo v. Paassen + Franciscus Philippus + Ine v.
Velzen-de Vreede + overleden ouders Arkesteijn-v. Leeuwen + overleden
ouders v. Dijk-v. Leeuwen + Gerardus v. Vliet + Agatha de Kok-Alsemgeest +

Dinsdag 15 augustus 19.30 uur
uit dankbaarheid ter ere van Maria + Wilhelmus v.d. Krogt
OP HET HUWELIJK BEREIDEN ZICH VOOR:
Diana Wiebes en Jeroen Jansen
EERSTE LEZING

1 Koningen 19, 4-8

EVANGELIE Johannes 6, 41-51
In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood
dat uit de hemel is neergedaald, en zij zeiden: ‘Is dit niet Jezus, de zoon van
Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik
ben uit de hemel neergedaald?’
Maar Jezus sprak tot hen: ‘Mort toch niet onder elkaar. Niemand kan tot Mij
komen als de Vader die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op
de laatste dag. Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God
onderricht worden. Alwie naar de leer van de Vader geluisterd heeft komt tot
Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft: alleen Degene die uit God is heeft
de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft heeft eeuwig
leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna hebben gegeten
in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer
opdat wie ervan eet niet sterft.
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit
brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees,
ten bate van het leven der wereld.’

