VERVOLG VAN DE VOORKANT
Het spreekt voor zich dat heel zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan:
de ledenadministratie is beveiligd en slechts voor enkele medewerkers
bereikbaar. Mede om die reden zijn de computers op het secretariaat slechts
voor enkele personen toegankelijk.
Alle parochianen, die in de ledenadministratie staan vermeld, hebben rechten
ten aanzien van haar of zijn persoonsgegevens: recht op informatie, inzage,
correctie, verzet, bezwaar en klacht. Als u inzage wilt hebben in uw gegevens
in de ledenadministratie, of deze gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan
kunt u hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij het Parochiesecretariaat.
Een exemplaar van het reglement is te verkrijgen via het secretariaat of te
downloaden via onze website www.antonius-cornelius.nl. Klik links in het
menu op Algemeen en op de link “Reglement Bescherming Persoonsgegevens
Parochies 2006”.
Het Parochiebestuur.
VERVOLG VAN HET EVANGELIE
Daarop riep Hij het volk weer bij zich en sprak tot hen: ‘Luistert allen naar Mij
en wilt verstaan: niets kan de mens bezoedelen wat van buiten af in hem komt.
Maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens.
Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen komen boze gedachten,
ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog,
losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte
dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens.’
RECTIFICATIE GELOVEN NU 2006 – 2007
Bij de aankondiging van de gespreksgroep Geloven Nu is per abuis een
verkeerd telefoonnummer vermeld voor informatie. Het telefoonnummer van
Kees Ammerlaan moet zijn: 015 – 2614998.
OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT - VAKANTIEPERIODE

In de vakantieperiode is het parochiesecretariaat alleen geopend op:
maandag– dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00-12.00 uur.
In dringende situaties kunt u bellen naar de wachttelefoon van de
pastores: 06-12187304.
De parochieblaadjes kunt u op de gebruikelijke tijden afhalen:
Donderdag van
13.00-20.00 uur
Vrijdag van
9.00-20.00 uur
Zaterdag van
9.00-18.00 uur
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Parochiesecretariaat:
(015) - 2615125 3 september 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

De ledenadministratie en uw privacy
Om als parochie goed te kunnen functioneren is een actuele ledenadministratie
nodig. Al eeuwen houden parochies gegevens over hun parochianen bij. In
speciale registers worden geboorte, doop, vormsel, huwelijk en overlijden van
parochianen bijgehouden. Voor het dagelijkse werk binnen de parochie worden
ook allerlei andere persoonsgegevens bijgehouden, zoals uw naam en adres
maar ook of u bijvoorbeeld deelneemt aan kerkbalans. Op deze gegevens is de
Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, die in 2002 de Wet
Persoonsregistraties heeft vervangen.
Op 1 maart 2006 is een nieuw Reglement Bescherming Persoonsgegevens
Parochies van kracht geworden, dat op deze wet gebaseerd is. Het doel van dit
reglement voor de verwerking van persoonsgegevens is:
a. het voldoen aan de administratieve verplichtingen die het kerkelijk recht
oplegt ten aanzien van de deelname kerkelijk leven;
b. een doelmatig administratieve organisatie van de parochiegemeenschap en
van een parochiële archivering;
c. het mede in stand houden van de kerkelijke ledenadministraties en
archieven van andere parochies, dekenaten, bisdommen, andere kerkelijke
rechtspersonen en kerkprovincies;
d. gebruik voor strikt historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden.
Onze ledenadministratie wordt alleen gebruikt voor het kerkelijke werk.
Informatie hieruit wordt dus niet aan andere organisaties verstrekt.
- vervolg zie achterzijde -

AGENDA
Zaterdag

2-9 19.00

Zondag

3-9 10.00

19.30
Dinsdag
5-9 19.30
1ste donderdag van de maand
Donderdag
7-9 14.00

EUCHARISTIEVIERING met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
EUCHARISTIEVIERING met zang van het
herenkoor.
Gezongen wordt de mis Davidica van Lorenzo
Perosi.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
TAIZÉ-VIERING
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
AVONDGEBED in de kapel.

EUCHARISTIEVIERING in De
Kickerthoek voor iedereen, met name voor de
senioren.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
14.00
HUWELIJKSVIERING voor het bruidspaar
Lavina Kleijweg en Ralph de Vreede.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Zang van het dameskoor ‘Con Amore’.
Onze hartelijke felicitaties voor het bruidspaar.
Vrijdag
8-9 19.30
AVONDGEBED EN NOVEEN in de kapel.
St. Corneliusweekend en Nationaal Ziekenweekend
Zaterdag
9-9 19.00
EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en zang van het
jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag
10-9 10.00
WOORD- en COMMUNIEDIENST met
zang van het gemengd koor ‘Di Nuovo’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
12.00
GEZAMENLIJKE DOOPVIERING met
zang van het kinderkoor.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Kardinaal Johannes Willebrands, Truus v.d.
Ende-v. Mil en Josephus Hermans, die kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 2 september 19.00 uur
Tot zekere intentie + Margo Barends + Kees v. Schaick + Henk Brinkhof +
Wilhelmus Kuipers + Joh v. Paassen + Chris v. Adrichem + Wil Hofstede-v.d.
Zalm + overleden ouders Adrianus v. Rooijen en Petronella v. Rooijen-v.d.

Meer + overleden ouders Stanislaus en Catharina Hulisz-Konincks + Jo v.
Paassen + Bram v. Marrewijk + overleden ouders Arnoldus en Maria
Vermeulen-Zuiderwijk + Lou v. Geest
Zondag 3 september 10.00 uur
Uit dankbaarheid + voor een overledene + Wim Zuydgeest + Adreas v.
Marrewijk + overleden ouders en broers v. Leeuwen + Pieter Ris + Bernardus
Groen + Adrianus Kleijweg + Bart Verstraaten + Johanna v.d. Drift-v.
Adrichem + Jan Kerklaan + Casper Lutz + Jacoba en Christianus VerhoeffOvergaag + Simon Berkhout + Aad v. Velzen + Wil Gordijn-Gerritse + Frans
v. Rooij + Kees v. Marrewijk + Ton Duifhuis + Corry v.d. Ende-v. Paassen +
Catharina Bentvelsen-v. Vliet + Magda Kouwenhoven-de Vette + Johanna
Lander-Stift + Antonius Nguyen Van Quyet + Maria V Th The + Martinus v.
Winden
Donderdag 7 september 14.00 uur Kickerthoek
Wilhelmus de Graaf en zonen + Adrianus v. Mil + Koos BergenHenegouwen +
Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Tinus Biemans + Piet en zoon v. Leeuwen +
Cor v.d. Helm
Donderdag 7 september 14.00 uur kerk
Voor het bruidspaar.
OP HET HUWELIJK BEREIDEN ZICH VOOR:
Lavina Kleijweg en Ralph de Vreede
Marleen Ravenek en Jurriaan Bentvelsen
EERSTE LEZING Deuteronomium 4, 1-2 . 6-8
EVANGELIE Marcus 7, 1-8 . 14-15 . 21-23
Eens kwamen de Farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus
tezamen, en ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine, dat wil
zeggen, ongewassen handen aten. De Farizeeën immers en al de Joden eten niet
zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben, daar ze vasthouden aan de
overlevering van de voorvaderen; komen ze van de markt, dan eten ze niet
voordat zij zich gereinigd hebben; zo zijn er nog vele dingen waaraan ze bij
overlevering vasthouden: het afwassen van bekers, kruiken en koperen
vaatwerk.
Daarom stelden de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem de vraag: ‘Waarom
gedragen uw leerlingen zich niet volgens de overlevering van de voorvaderen,
maar eten zij met onreine handen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hoe juist heeft Jesaja
over u, huichelaars, geprofeteerd! Zo staat er geschreven: Dit volk eert Mij met
de lippen maar hun hart is ver van Mij. Zij eren Mij, maar zonder zin, en
mensenwet is wat zij leren. Gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan
de overlevering van mensen!’
- vervolg zie achterzijde -

