VERVOLG VAN DE VOORKANT:
In deze parochie zal het moeten gaan over de dienstbaarheid, de warmte, de
troost, de geborgenheid. Het zal moeten gaan over het vieren van de vreugde,
trouw en dankbaarheid.
Buitenkant, binnenkant en wat daar bij meeklinkt; Je mag het elkaar laten
voelen: zoiets is kerkbalans….
Een zeer kortaffe groet van
pastor Louis van den Hoven.
ONS ORGEL
Reeds langere tijd gaat ons orgel tekenen van slijtage vertonen. Het orgel
dateert uit de dertiger jaren en stond oorspronkelijk op het koorplatform
achterin de kerk. In de zeventiger jaren is het verplaatst naar de huidige plek.
De opzet is nu dat er dit jaar nog voor de komende winter groot onderhoud aan
het orgel gepleegd gaat worden. Dit in verband met temperatuurverschillen
tijdens het stookseizoen. Elbertse orgelmakers uit Soest zal deze taak uitvoeren.
Het parochiebestuur is niet over één nacht ijs gegaan maar heeft zich laten
informeren door de heer Jos Laus uit Den Haag. Hij is naast dirigent/organist
van de H. Jacobuskerk (Parkstraat) in Den Haag ook adviseur van de Kath.
Klokken- en Orgelraad. De heren Laus en Elbertse zijn ook nauw betrokken bij
de restauratie van het orgel in de Maria van Jessekerk in Delft.
Gestart wordt op maandag 9 oktober. Er wordt door Elbertse vanuit gegaan dat
het orgel enige weken niet gebruikt kan worden.
De dirigenten van de diverse koren zijn uiteraard geïnformeerd, zij zullen er
alles aandoen om het gemis van het orgel zo goed mogelijk op te vangen.

Voortgang restauratie en groot onderhoud van ons kerkgebouw

Deze week:
Er wordt hard gewerkt aan het voegwerk van de toren. De hoop is dat het weer
redelijk blijft.
Tot nu toe wordt er niet gemopperd.
Als het allemaal mee zit worden deze week ook de luidklokken weer
teruggeplaatst. U hoort dat vanzelf. Ook het gereviseerde loopwerk van de klok
wordt weer teruggeplaatst.
Onze parochie zelfs heel Den Hoorn is dan weer bij de tijd.
En dan nog even dit:
In de komende weken gaat in onze parochie weer de actie Kerkbalans van
start. U ontvangt dan ook een brief van Pastor Huub Spaan. Vooral in verband
met de zaken waar we nu mee bezig zijn is deze brief meer dan het lezen
waard.
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Beste Parochianen,
Ik moet het kort houden. Er is al een zo grote hoeveelheid informatie voor u. Ik
moet het niet nog erger maken.
De komende week gaan de wijkvertegenwoordigers van start met het
rondbrengen van de enveloppen voor de Actie Kerkbalans 2007. In deze
envelop zit ook een brief van pastor Huub Spaan over binnen- en buitenkant én
over opbouw.
U hoort deze week in dit blad over: de restauratie en het groot onderhoud van
het kerkgebouw. Allemaal buitenkant.
U hoort over de restauratie van het orgel: Niet over één nacht ijs én vóór de
temperatuurverschillen van het stookseizoen. Allemaal binnenkant.
Buitenkant en binnenkant horen bij elkaar.
Buitenkant kost veel. Denk maar aan uzelf, de kleding, de deo, het
(zonnebank)kleurtje, de zonnebril, de auto enz…
De binnenkant kost veel. Want, je wilt lekker in je vel zitten, je kinderen goed
opvoeden en op het juiste spoor zetten, en zo’n kar op zaterdagmiddag bij de
supermarkt is ook een rib uit je lijf.
Om dat allemaal een beetje bij elkaar te houden….is geen makkie.
Zeker in deze verkiezingstijd roept de een nog harder dan de ander wat goed
voor je is. En soms weet ik het dan niet meer. Kent u dat gevoel??
En daarom begint pastor Spaan in zijn brief dan ook over een levende en
groeiende gemeenschap. Dat we niet in de steigers staan om het verval tegen te
gaan, maar om op te bouwen!
Dat is geen verkiezingsleus van welke partij dan ook. Verkiezingsprogramma’s
kun je de dag na de verkiezingen weggooien, want dan begint het echte spel
van de macht en van wie met wie.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

7-10 19.00

Zondag

8-10 10.00

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9-10
10-10
11-10
12-10
13-10
14-10

Zondag

15-10 10.00

19.30
19.30
19.30
19.00

EUCHARISTIEVIERING met
nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en zang van het
gemengd koor ‘Di Nuovo’. Gezongen
wordt: Missa Brevis van W.A. Mozart.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
--AVONDGEBED in de kapel.
ROZENKRANSGEBED in de kapel.
--AVONDGEBED in de kapel.
WOORD- en COMMUNIEDIENST met
zang van het jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
EUCHARISTIEVIERING met zang van een
Antilliaans Jongerengastkoor.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Josephus Hermans, Adriana v. Tilbeurgh en
Jan v. Leeuwen, die kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 7 oktober 19.00 uur
Wilhelmus Kuipers + Joh v. Paassen + Annie Vieveen-v. Eijk + Wil Hofstedev.d. Zalm + Chris v. Adrichem + overleden ouders Adrianus v. Rooijen en
Petronella v. Rooijen-v.d. Meer + overleden ouders Arnoldus en Maria
Vermeulen-Zuiderwijk + Lou v. Geest + Jo v. Paassen + Leo en Rinus
Mooijman + overleden ouders v. Adrichem-Ammerlaan
Zondag 8 oktober 10.00 uur
Voor onze gezinnen + om kracht voor een spoedig herstel + Aad v. Marrewijk
+ Henk Brinkhof + Joep Potijk + Jan Alsemgeest + Bart Verstraaten +
overleden ouders en Gé Kleijweg-Duijndam + Hans en Ank v.d. BurgKleijweg + Bas v. Winden + 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 + Astrid Ras-v. Loenen + Ton Duifhuis + Aad
Mooijman + Jan en Co Holierhoek-de Vette + overleden familie Holierhoek-de

Vette + Martinus v. Winden + overleden ouders Wilhelmus en Lenie v. RijnVis + Leonardus en Magdalena Schenkeveld-v.d. Drift + Cornelis Tetteroo
EERSTE LEZING Genesis 2, 18-24
EVANGELIE Marcus 10, 2-16
In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: ‘Staat het een man vrij zijn
vrouw te verstoten?’ Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen. Hij
antwoordde hun met een wedervraag: ‘Wat heeft Mozes u voorgeschreven?’
Zij zeiden: ‘Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen en haar
weg te zenden.’
Doch Jezus antwoordde hun: ‘Om de hardheid van uw hart heeft hij die
bepaling voor u neergeschreven. Maar in het begin, bij de schepping, heeft God
hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder
verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees
worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat
God derhalve heeft verbonden mag een mens niet scheiden.’
Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover. Hij sprak tot hen:
‘Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt maakt zich tegenover haar
schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt
begaat zij echtbreuk.’
De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou
aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af.
Toen Jezus dit zag zei Hij verontwaardigd: ‘Laat de kinderen toch bij Mij
komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het
Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt
als een kind zal er zeker niet binnen gaan.’
Daarop omarmde Hij ze en zegende hen terwijl Hij hun de handen oplegde.
OVERLEDEN
Wij ontvingen het bericht dat in Canada op 23 september is overleden onze
vroegere parochiaan Jan (Johannes) van Leeuwen, de broer van Pater Ab van
Leeuwen. Jan v. Leeuwen van de Woudseweg 120 is in 1951 naar Canada
gemigreerd. Zijn vrouw, Til Kester, kwam ook uit onze parochie. Jan van
Leeuwen is 79 jaar geworden.
Wij wensen zijn familie kracht en sterkte toe.
Spreekuren van
Dinsdag
van 9.00 – 10.00 uur in
Woensdag van 9.00 – 10.00 uur in
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur in

het Pastoraal Team:
Schipluiden: (015) - 3801810
Maasland:
(010) - 5912055
Den Hoorn: (015) - 2615125

