VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Tevredenheid is goed. Dankbaarheid is beter. Maar een gezonde onrust om wat
ons ter harte gaat - je hart, je gezin en familie, het milieu, de gerechtigheid van
het koninkrijk Gods - kan ook geen kwaad.
Maar laten we nu niet letten op punten en/of komma’s en ook niet op alle
slakken zout leggen, maar voluit gaan voor allen die en alles dat we liefhebben.
Zo kom je de donkere dagen wel door.
Een hartelijke groet van
pastor Louis van den Hoven.
EEN DANKJEWEL NAMENS DE PAROCHIE
Afgelopen maandag was er zoals in de krant stond vermeld: de ‘laatste’
afscheidsreceptie van Koning Han. Een terechte titel voor meester Han van
Heteren die, na veertig dienstjaren in het onderwijs en 31 jaar
hoofdonderwijzer/directeur van onze Mariaschool, afscheid heeft genomen.
Vele jaren meegewerkt aan katholiek onderwijs aan ons en onze kinderen. Het
was een prachtig gezicht niet alleen brugklassers te zien binnenkomen maar
ook ouders van kinderen die zelf oud-leerling waren geweest bij meester Han.
Goede relaties en verstandhouding hebben we in de afgelopen jaren met elkaar
mogen hebben. Reden temeer dat het Parochiebestuur bij deze gelegenheid
meester Han het Parochiekruis heeft toegekend. Samen met onze vicevoorzitter, Nico Olsthoorn, heb ik de oorkonde en de versierselen daarbij
mogen overhandigen en hebben we een groot dankjewel uitgesproken.
Pastor Huub Spaan.
DE ZONNEBLOEM - JAARLIJKSE KOFFIEOCHTEND
De Zonnebloem houdt haar jaarlijkse koffieochtend voor de ouderen in De
Kickerthoek op dinsdag 14 november a.s. U wordt van harte uitgenodigd om,
onder het genot van een kopje koffie, elkaar te ontmoeten.
Om 9.30 uur staat de koffie klaar.
De Zonnebloem.
BISDOMBLAD - TUSSENBEIDE
Deze week krijgt u het bisdomblad Tussenbeide in de bus met allerhande
artikelen. Wij wensen u veel leesplezier.

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
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Parochiesecretariaat:
(015) - 2615125
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

5 november 2006

Beste Parochianen,
Wij hebben donderdag 2 november Allerzielen gevierd.
Sober, ingetogen, verdrietig én dankbaar.
Vorige week kondigde ik dat aan.
Dit weekeinde houden we in Den Hoorn de Dankbaarheidsviering.
Het thema van de viering is: Dankbaar voor alles wat je lief hebt
Op de kaft van het kerkboekje staat er achter deze titel een punt.
Die punt (= dat punt) staat dit weekeinde centraal.
Wij vieren eigenlijk Oogstdankdag. Maar omdat er maar weinig boeren en
tuinders meer zijn in ons dorp (zeker in verhouding met vroeger) is er in de
parochie de ‘dankbaarheids’viering gekomen. De moestuinhouders niet te na
gesproken. Dankbaar mogen wij zijn om de resultaten van ons dagelijks werk.
Dankbaar ook om wat ‘bureauwerk’ en bijvoorbeeld de bouwvak en de IT oplevert.
Dat kan dankbaarheid zijn voor wat je hebt en binnenhaalt.
Die dankbaarheid is niet zo vreemd. Wij zijn allemaal heel gelukkig met onze
betere prestaties, nietwaar?!
Maar de titel van de viering van dit weekeinde is: “Dankbaar voor alles wat je
lief hebt.”
Dat gaat volgens mij dieper.
Dat heeft te maken met alles waar je voor gáát, met alles wat je dierbaar is, met
alles waar je om geeft, met alles waar je je ziel en zaligheid in legt. Met alles
dat je leven geeft. Met God dus ook, “want God is liefde” zegt Johannes.
En om daar nu zo maar een punt achter te zetten…. Ik weet het niet ??
De lezingen hebben het over “Hoor, Israël”; “als ik de liefde niet heb” en over
“de naaste als u zelf”. Dat vind ik een uitdaging.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Dankbaarheidsweekend -Thema: ‘Dankbaar voor alles wat je lief hebt’
Zaterdag
4-11 19.00
WOORD- en COMMUNIEDIENST met
nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Zondag
5-11 10.00
EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en zang van het
herenkoor.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
12.00
TAIZÉVIERING
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Pastor H. Spaan.
Dinsdag
7-11 19.30
AVONDGEBED in de kapel.
Vrijdag
10-11 19.30
AVONDGEBED in de kapel.
Zaterdag
11-11 19.00
WOORD- en COMMUNIEDIENST met
zang van het jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Zondag
12-11 10.00
GEZINSVIERING met zang van het
kinderkoor.
Thema: ‘Geluk’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Na afloop koffie drinken in de
parochiezaal.
MISINTENTIES
Zaterdag 4 november 19.00 uur
Truus en Wim v. Dijk-v. Leeuwen + 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 Arnoldus en
Maria Vermeulen-Zuiderwijk + Lou v. Geest + Jo v. Paassen + Gerardus
Alsemgeest en Wilhelmina Alsemgeest-Gerritse
Zondag 5 november 10.00 uur
Voor het welslagen van een operatie + Annie Vieveen-v. Eijk + Joep Potijk +
Bert Alsemgeest + Johannes en Theodora Meijer-v. Veen + Pieter Ris +
Bernardus Groen + Adrianus Kleijweg + Bart Verstraaten + Johanna v.d. Driftv. Adrichem + Jan Kerklaan + Blanche Tissen + Casper Lutz + Simon
Berkhout + Aad v. Velzen + Wil Gordijn-Gerritse + Ton Duifhuis + Astrid
Ras-v. Loenen + Dominicus Nguyen Pham + Antonius Dung Nguyen +
Dominicus Hieu Pham + Catharina Bentvelsen-v. Vliet + Magda Kouwenhoven-de Vette + Antonius Nguyen Van Quyet + Maria V Th The + Martinus
v. Winden + overleden ouders Wilhelmus en Lenie v. Rijn-Vis + Truus v.d.
Ende-v. Mil

EERSTE LEZING Deuteronomium 6, 2-6
EVANGELIE Marcus 12, 28b-34
In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor:
‘Wat is het allereerste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: Hoor, Israël!
De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met
geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het
tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod
voornamer dan die twee.’ Toen zei de schriftgeleerde tot Hem: ‘Juist, Meester,
terecht hebt Ge gezegd: Hij is de enige, en er bestaat geen andere buiten Hem;
en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en
de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.’
Omdat Jezus zag dat Hij wijs gesproken had, zei Hij hem: ‘Gij staat niet ver af
van het Koninkrijk Gods.’ En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.
Voortgang restauratie en groot onderhoud
De oplettende en geïnteresseerde kerkbezoeker en/of voorbijganger moet het
zijn opgevallen dat eindelijk de steigers weg zijn. Er is weer zicht op wat
mogelijk het markantste punt van ons dorp is.
Dat de steigers langer zijn blijven staan had vooral te maken met diverse grote
projecten van de steigerbouwer waar met voorrang aan gewerkt moest worden.
Ons orgel:
Het grote onderhoud vordert gestaag. Onderdelen die in de werkplaats van de
orgelbouwer gerestaureerd moesten worden zijn inmiddels teruggeplaatst. Het
onderhoud aan de plm. 1000 pijpen is inmiddels ook klaar. Vorig weekend kon
er, weliswaar beperkt, al op gespeeld worden. Volgend weekend zal het
helemaal klaar zijn en kunnen we er weer tientallen jaren van genieten.
Nieuwe stoelen:
In de parochiezaal zijn vorige week de stoelen vervangen.
De oude waren echt aan vervanging toe. Hele oude en inmiddels grijze mensen
weten nog dat deze uit de oude Hoornbloem kwamen.
Dat neemt niet weg dat we ze echt niet bij het grove vuil gezet hebben. Ze zijn
op een andere plek echt nog wel bruikbaar.
Als er onder u mensen zijn die denken ze te kunnen gebruiken, tegen elk
aannemelijk bod mogen ze van eigenaar verwisselen.
Bel naar: Bert Gerritse 015-2164657.
Kijk ook op de website www.antonius-cornelius.nl voor foto’s van de restauratie.

