VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Dat vind ik het meest aardige en intieme van het bericht. Je hoort een stel lieve
ouders; je hoort een heel aardige opa en oma..
U weet dat ik bang ben voor honden en dat ik liever een straatje omloop dan
dat ik er een moet tegenkomen. Maar zo’n geleidehond, die je (gelukkig) niet
mag aaien, maar die zó zijn taak leert en tegelijk zelf wel een band opbouwt,
daar ben ik niet bang voor. Die mag ik wel, zeg ik dan. Die mag ik helemaal.
Ja, ik ben echt een beetje ontroerd; dat mag u heus wel weten.
Ik kijk ook met vreugde terug op de feestelijke ‘vredesviering’ in ’t Woudt van
afgelopen zondag. Dank aan u dat u er was. Dank aan de cantorij voor de zang.
Dank voor de goede sfeer. We hebben de naam van Ds. Chris Schreuder niet
genoemd, maar we hebben wel aan hem gedacht. Dank voor en voorwaarts met
de oecumene.
Een vriendelijke groet,
Pastor Louis van den Hoven.
AANKONDIGING OPTREDEN GASTKOOR
Beste parochianen,
Hierbij wil ik gaarne alvast bij u aankondigen dat er op zondagochtend 15
oktober a.s. een Antilliaans jongerenkoor als gastkoor de eucharistieviering
van 10.00 uur zal komen opluisteren. Ik kan u verzekeren dat het een bijzonder
inspirerende ervaring zal worden voor jong en oud! Ik zou u daarom willen
vragen die datum alvast in uw agenda te noteren. Nadere informatie over het
koor en hun optreden volgen nog.
Met vriendelijke groet,
Jan de Goede, lid Parochiebestuur.

Voortgang restauratie en groot onderhoud van ons kerkgebouw

Vorige week heeft de loodgieter op het nieuwe klokkenplatform een geheel
nieuwe loodbekleding gemaakt. Verbeterde vochtafvoeren zijn aangebracht
zodat er ook geen water meer op het platform kan blijven staan. Dat zijn dingen
die als u omhoogt kijkt niet ziet maar die een enorme verbetering betekenen.

Deze week:

Als u dan deze week omhoog gekeken heeft, heeft u “door de gordijnen”
kunnen zien dat er een ploeg voegers bezig is om de toren weer het aanzicht te
geven “als nieuw”.
Kijk ook op de website www.antonius-cornelius.nl voor foto’s van de
restauratie.
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Beste parochianen,
U en ik snakken weer naar Goed Nieuws.
Een Blijde Boodschap!!!
Vorige week beloofde ik u Honds Nieuws, maar wel goed!!
Van de familie van Oosten ontvingen wij half september het volgende bericht:
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik u laten weten dat onze eerste aspirant geleidehond U2
geslaagd is. Begin januari van dit jaar hebben wij hem ingeleverd in
Amstelveen. Daar is na een intensieve opleiding van 7 ½ maand een geschikte
baas voor hem gevonden. U2 woont bij een 42-jarige meneer in Ede. Deze man
heeft een vrouw en drie kinderen en is heel erg blij met U2.
Een “superhond” wordt hij genoemd.
De band moet natuurlijk nog sterker worden en als het zover is, hoop ik U2 nog
eens terug te zien om met eigen ogen te aanschouwen hoe knap hij geworden
is.
Dit wilde ik u laten weten, omdat iedereen zo belangstellend is.
Goed om te horen. En wij feliciteren de familie van Oosten met het succes van
hun opvoeding. Zij hebben in een heel korte periode moeten ervaren wat het
betekent om een jong iemand op te voeden. Het is: iemand op eigen beentjes
leren staan, iemand de grondbeginselen bij brengen, iemand met veel warmte
omgeven en begeleiden en dan: loslaten. Ik vind het leuk dat zij ook zeggen,
dat zij hopen hem nog eens terug te zien. Zij hopen dan ook met eigen ogen te
zien ‘hoe knap hij geworden is’.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

30-9 19.00

Zondag

1-10 10.00

19.30
Dinsdag
3-10 19.30
Woensdag
4-10 19.30
1ste donderdag van de maand
Donderdag 5-10 14.00

1ste vrijdag van de maand
Vrijdag
6-10 19.30
Zaterdag

7-10 19.00

Zondag

8-10 10.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van
het dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
EUCHARISTIEVIERING met zang van
het herenkoor. Gezongen wordt: Missa in
Honorem van S. Willibrordi.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
TAIZÉVIERING
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
AVONDGEBED in de kapel.
ROZENKRANSGEBED in de kapel.

Ris + Bernardus Groen + Adrianus Kleijweg + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem
+ Jan Kerklaan + Casper Lutz + Wil Gordijn-Gerritse + Jacoba en Christianus
Verhoeff-Overgaag + Simon Berkhout + Aad v. Velzen + Dominicus Nguyen
Pham + Antonius Dung Nguyen + Dominicus Hieu Pham + Kees v. Marrewijk
+ Ton Duifhuis + Catharina Bentvelsen-v. Vliet + Magda Kouwenhoven-de
Vette + Antonius Nguyen Van Quyet + Maria V Th The + Martinus v.
Winden

EUCHARISTIEVIERING in De
Kickerthoek voor iedereen, met name
voor de senioren.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

Vrijdag 6 oktober 19.30 uur
Bart Verstraaten + overleden ouders v. Dam-Overgaag en familie + overleden
ouders en familie Saeijs-Hollaardt + Eugène Saeijs

EUCHARISTIEVIERING in de kapel.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
EUCHARISTIEVIERING met
nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en zang van het
gemengd koor ‘Di Nuovo’.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Truus v.d. Ende-v. Mil, Josephus Hermans en
Adriana v. Tilbeurgh, die kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 30 september 19.00 uur
Uit dankbaarheid voor herstel van een zieke + Bernardus en Anthonetta v.
Leeuwen-v. Leeuwen + Jan en Tiny v.d. Knaap-v. Adrichem + overleden
ouders v. Adrichem-Ruigrok + Frans Schäpe + Peter v.d. Stap + Frans v. Rooij
+ Wil Hofstede-v.d. Zalm + overleden ouders Arnoldus en Maria VermeulenZuiderwijk + Kees de Leede + Lou v. Geest + Aad v. Marrewijk
Zondag 1 oktober 10.00 uur
Om kracht voor een spoedig herstel + Wim Zuydgeest + Christianus v.d. Akker
+ Jacoba Gerritse-de Gier + Bep Hageman en Co Hageman-Gerritse + Pieter

Donderdag 5 oktober 14.00 uur
Koos BergenHenegouwen + Adrianus v. Mil + Wilhelmus de Graaf en zonen +
Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Tinus Biemans + Piet en zoon v. Leeuwen +
Cor v.d. Helm + Martinus v. Winden

EERSTE LEZING Numeri 11, 25-29
EVANGELIE Marcus 9, 38-43 45 47-48
In die tijd zei Johannes tot Jezus: ‘Meester, we hebben iemand die ons niet
volgt in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te
beletten omdat hij geen volgeling van ons was.’
Maar Jezus zei: ‘Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn
naam zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is vóór
ons. Als iemand u een beker water te drinken geeft omdat gij van Christus zijt,
voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Maar als iemand een
van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor
hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp.
Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven, hak ze af; het is beter voor u
verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te
komen, in het onblusbaar vuur. Het is beter voor u kreupel het leven binnen te
gaan dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen. Het is
beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan dan in het bezit van
twee ogen in de hel te worden geworpen, waar hun worm niet sterft en het vuur
niet gedoofd wordt.’
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

