VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Het is de bedoeling met ingang van het weekeinde van 11 en 12 november
definitief van start te gaan. In het Dankbaarheidsweekeinde van 4 november
natuurlijk ook al. Maar een week later ziet u dan het fraaie nieuwe
blauwe/groene boekje.
Zo zijn we in een jaar tijd twee keer van kleur verschoten: van de rode naar de
bruine liedbundel én van het blauwe naar het groene boekje. Ik hoop dat u zich
niet ergert: want dat is weer groen en geel.
Een kleurrijke/bonte groet van
pastor Louis van den Hoven.

Voortgang restauratie en groot onderhoud van ons kerkgebouw
Deze week:

Hadden wij vorige week de hoop dat het weer redelijk zou blijven. Nee dus. De buien
hebben vertragend gewerkt. De klokken konden niet worden teruggeplaatst en ook het
voegwerk liep vertraging op. Daar moet het weer rustig voor zijn. Klokken van elk
zo’n 500 kg kunnen in de takel gaan slingeren. Als het goed is staan ze nu wel op hun
plaats. Ook zijn, als het allemaal volgens de planning verloopt, de gerestaureerde en
opnieuw vergulde wijzers teruggeplaatst. Het loopwerk was al klaar dus de tijd kan
ingesteld worden. Het voegwerk aan de toren vordert gestaag en is deze week afgerond.
Op advies van Peter van Velzen van Restauro architecten is de toren tot aan het
waterslag op de oorspronkelijke manier gevoegd. Voor de kenners: de lintvoegen
platvol en de stootvoegen gesneden, zoals dat ook negentig jaar geleden is gedaan. Als
mogelijk in de komende week de “gordijnen” weg zijn en de steiger is afgebroken moet
u het maar eens van dichtbij bekijken. De toren is dan klaar en hopelijk weer voor
tientallen jaren een sieraad voor ons dorp. Er zal dan aansluitend doorgegaan worden
met het restaureren van de voorgevel.

En dan nog even dit: Voor de start van de restauratie in juni schreven wij:

“Wat reeds is gedaan en wat in de komende jaren nog moet gebeuren kan globaal
samengevat worden in een bedrag van € 150.000, --. Dat is veel geld.
We hebben gespaard en gereserveerd en zoals het er nu bijstaat kan het allemaal
betaald worden. En dat hebben we dan voor het grootste gedeelte aan u te danken. U
laat ons niet in de steek bij uw jaarlijkse kerkbijdrage, u laat ons ook niet in de steek bij
de weekendcollectes.
Daar zijn we niet alleen dankbaar voor, maar we zijn er ook trots op. Trots dat we deze
parochie mogen besturen in de wetenschap dat we er niet alleen voor staan”.
We wilden dit nog even kwijt nu de enveloppen van de actie Kerkbalans weer bij u
bezorgd zijn.

Kijk ook op de website www.antonius-cornelius.nl voor foto’s van de
restauratie.
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15 oktober 2006

Beste parochianen,
Zaterdagavond is er een Woord- en Communieviering met medewerking van
het koor Harmonie. Het koor is nog steeds op zoek naar nieuwe leden, vooral
jonge leden. Zo bouw je aan toekomst, nietwaar.
We bouwen ook op een andere manier aan de toekomst. Om 20.00 uur houden
we de eerste bijeenkomst van de SPEKTAKELGROEP. Ja, dat moest wel even
met hoofdletters!! Het is een soort reünie van de vormelingen van dit jaar en
ook een aantal oud groep8-ters. Zo ongeveer 25 jongeren. Sander Wessels
schreef dat ons namens de SPEKTAKELGROEP. We wensen jullie veel
succes, goed contact en plezier. We zullen nog wel van jullie horen, denk ik.
Zondag is er een Eucharistieviering met zang van een Antilliaans Jongerengastkoor ‘Praising Joyfully’.
We vieren dan ook WereldMissieDag van de kinderen. Het wordt dit
weekeinde wel tegen elkaar opboksen. Als dat maar niet teveel spektakel geeft.
Maar de parochie kan wel tegen een stootje, dacht ik zo.
Op 12 oktober hebben we afscheid genomen van Han van Heteren, als
directeur van de R.K. Basisschool Maria. Ook de parochie en de pastores
hebben deelgenomen aan het feliciteren, de hand schudden en uitzwaaien.
Daarmee en daarbij zijn ook de banden naar de toekomst toe aan de orde
geweest. Wij zijn vol vertrouwen.
Over de nieuwe orde van dienst voor Woord- en Communievieringen schreef
ik u een paar weken terug. De nieuwe ‘blauwe/groene boekjes’ zijn nu klaar.
De orde van dienst voor huwelijken en uitvaarten moet nu ook nog worden
herzien. We danken de Liturgiecommissie voor het vele werk dat verricht is.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

14-10 19.00

Zondag

15-10 10.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met
zang van het jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
EUCHARISTIEVIERING met zang van
Antilliaans Jongerengastkoor ‘Praising
Joyfully’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Na afloop koffie drinken in de parochiezaal.

Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

17-10 19.30
18-10 19.30
20-10 19.30

AVONDGEBED in de kapel.
ROZENKRANSGEBED in de kapel.
AVONDGEBED in de kapel.

Zaterdag

21-10 19.00

Zondag

22-10 10.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van
het dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Adriana v. Tilbeurgh en Jan v. Leeuwen, die
kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 14 oktober 19.00 uur
Leo en Rinus Mooijman + Truus en Wim v. Dijk-v. Leeuwen + Aly v. VlietSunder en Jacobus v. Vliet + Ine v. Velzen-de Vreede + overleden ouders v.d.
Vaart-Kerkhof + Wil Hofstede-v.d. Zalm + overleden ouders Arkesteijn-v.
Leeuwen + Gerardus v. Vliet + Agatha de Kok-Alsemgeest + Aad Mooijman +
overleden ouders v. Dijk-v. Leeuwen + overleden ouders Stanislaus en
Catharina Hulisz-Konincks + overleden ouders Theo en Ploon v.d. Stap-v.
Marrewijk + Lou v. Geest
Zondag 15 oktober 10.00 uur
Om kracht en sterkte voor onze bejaarde parochianen + Bernardus en
Anthonetta v. Leeuwen-v. Leeuwen + Frans v. Rooij + Wim en Jan Bentvelsen
+ Leo Gielesen + Maria v.d. Maarel-v.d. Harg + overleden ouders v. Beurdenv. Veen + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Jan Kerklaan + Jacoba en
Christianus Verhoeff-Overgaag + Wil Gordijn-Gerritse + Kees v. Marrewijk +
Ton Duifhuis + Magda Kouwenhoven-de Vette + Apolonia v. WindenSchenkeveld + Martinus v. Winden

EERSTE LEZING Wijsheid 7, 7-11
EVANGELIE Marcus 10, 17-27
I.v.m. ruimtegebrek kan het evangelie deze week niet worden afgedrukt.

Gastoptreden Antilliaans koor ‘Praising Joyfully’ op 15 oktober a.s.

Geachte parochianen, zoals al enkele weken geleden aangekondigd, zal
bovengenoemd koor op zondag 15 oktober a.s. de zang verzorgen tijdens de
Eucharistieviering van 10.00 uur. Zoals Pastor Spaan, die voor zal gaan in de
viering, het afgelopen zaterdagavond uitdrukte: we moeten niet alleen de
buitenkant van de kerk vernieuwen (waar we druk mee bezig zijn), maar ook
steeds onszelf van binnen vernieuwen.
Dit gastoptreden kan daar zeker aan bijdragen, omdat het eens op een heel
andere toon, en ook met heel vrolijke en exotische klanken, de viering zal
opluisteren. De 5 muzikanten en ongeveer 8 Antilliaanse meisjes kunnen op die
manier zowel jong als oud opnieuw inspireren en op een blijde wijze mee laten
beleven waar het in het leven nu wezenlijk om gaat.
U merkt mijn enthousiasme, maar ik heb ze dan ook al eens mogen zien
optreden in een kerk in Delft! U wordt hierbij nogmaals van harte uitgenodigd,
zowel voor deze bijzondere viering, als ook voor de koffie na afloop!
Jan de Goede, lid van het Parochiebestuur.

1ste Bijeenkomst SPEKTAKELGROEP

Zaterdag 14 oktober is er voor de kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten de
eerste bijeenkomst van de Spektakelgroep. Dit is de eerste bijeenkomst van een
serie bijeenkomsten met als hoogtepunt het Paasspektakel volgend jaar.
De eerste bijeenkomst staat in het teken van ‘de reünie’ van je oud-klasgenoten
en als het goed is hebben de groep8-ers van vorig jaar hiervoor een uitnodiging
gehad.
Mocht uw kind geen uitnodiging hebben gehad maar wel interesse hebben, dan
kan hij/zij contact opnemen met Jolanda van Oosten via de mail:
fam.vanoosten@planet.nl of even bellen: 015-2138278.
De rest die wel een uitnodiging heeft ontvangen: tot zaterdag!!
De Spektakelgroep.
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

