VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Kunt u mij nog volgen en vertrouwt u mij nog? Dan gaan we nu even terug
naar de parochie.
Wij vieren dit weekeinde Christus Koning. Niet een koning bij wie je even op
de thee komt om hem jouw mening te geven. Een koning die naar jou toekomt
om je hoop, toekomst en uitzicht te geven. In dienstbaarheid. Een koning die
leven geeft in waarheid. Zo sluiten we het kerkelijk en liturgisch jaar af in deze
“samenvatting” van Christus Koning.
In de middag van deze zondag start een nieuwe diakonale (= koninklijke)
activiteit: een inloopmiddag in het parochiehuis.
Van 14 tot 16 uur is de parochiezaal een ontmoetingsplaats voor parochianen
en niet- parochianen; voor mensen die behoefte hebben om er even op uit te
gaan, even een kopje thee/koffie willen drinken in een rustige omgeving en
wellicht even een praatje willen maken. U bent gewoon welkom en hoeft na
afloop geen verslag te doen bij het hek.
Wij starten volgende week met de Advent. Er is ook een bijzonder
Adventsprojekt van de Kinderwoorddienst. U vindt daarover meer in dit blad.
Tot slot: Zoals u weet blijft de kerk een punt van zorg en aandacht.
De kerk als gemeenschap. Laten we een levende en levendige parochie blijven.
Ook het kerkgebouw is een punt van zorg. De vele berichten van het
Parochiebestuur in de afleveringen van de laatste maanden tonen dat aan. Ook
wanneer er acuut knelpunten en problemen zijn willen we die meteen ter hand
nemen.
Maar vergeet vooral niet wat Petrus schrijft in zijn eerste brief: hoofdstuk 2,
vers 5: Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel.
Tot volgende week. Dan over Advent en Sint en Piet…
Gegroet,
pastor Louis van den Hoven.
EERSTE LEZING Daniël 7, 13-14
EVANGELIE Johannes 18 33b-37
In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: ‘Zijt Gij de koning der
Joden?’ Jezus antwoordde hem: ‘Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over
Mij gesproken?’ Pilatus gaf ten antwoord: ‘Ben ik soms een Jood? Uw eigen
volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij
gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou
mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor
gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap
is evenwel niet van hier.’ Pilatus hernam: ‘Gij zijt dus toch koning?’ Jezus
antwoordde: ‘Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in
de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de
waarheid is luistert naar mijn stem.’
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Beste parochianen,
Dit stukje moet ‘binnen’ zijn vóór de stembussen open gaan.
Ik kan u ‘helaas’ geen stemadvies meer geven, want dit stukje verschijnt pas na
de verkiezingen.
Kreeg u ook zo’n groot vel papier in huis met de kandidatenlijsten? Ik kreeg er
een met 21 lijsten, met 586 kandidaten. En de Burgemeester van ’s-Gravenhage
schreef met veel humor:
“Zie ommezijde voor meer informatie”… Het kon niet op.
(Daarom bezorgen wij u dit weekeinde een dubbeldikke SAMEN
ONDERWEG, 2 bladen, 4 kanten, 8 bladzijden.)
We hebben natuurlijk eerst woensdagavond van alle politici gehoord wie er
allemaal en hoe en hoeveel wel gewonnen hebben.
Toen mochten we allemaal laat naar bed, vanwege het feest of misschien wel
de uitslag en/of de zenuwen.
Hebt u intussen ook al zo genoten van al die fractielijders die bij Hare Majesteit
op de thee gaan en dan voor het hek van het paleis verklappen wat ze haar
misschien gezegd hebben. Ik ben dan eigenlijk veel meer nieuwsgierig naar het
feit of zij misschien van de zenuwen hun mond gebrand hebben. De komende
maanden staan wij kiezers toch buitenspel. We kunnen alleen maar afwachten.
Mocht u mij nu anti- en ondemocratisch vinden: bel Bush of Rita.
Toch is er wel iets veranderd, denk ik en hoop ik.
Daar gingen we toch voor naar de stembus, nietwaar?
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

25-11 19.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met
zang van het jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

Zondag

26-11 10.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van
het dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
GEZAMENLIJKE DOOPVIERING van:
Jesse, zoon van hr. en mw. H. Bot-v. Winden
(wijk 4),
Niels, zoon van hr. A. Homan en mw. A. v.
Paassen (wijk 00),
Wesse, zoon van hr. en mw. G. SpaanOlsthoorn (wijk 4) en
Bas, zoon van hr. en mw. R. MooijmanHeerings (wijk 00).
Wij verwelkomen Jesse, Niels, Wesse en Bas in
onze parochiegemeenschap en feliciteren hun
ouders van harte.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Zang van het kinderkoor.

12.00

Dinsdag

28-11

9.30
19.30

Woensdag

29-11 14.00

19.15

1ste vrijdag van de maand
Vrijdag
1-12 19.30

EUCHARISTIEVIERING in de kapel
b.g.v. de verjaardag van Pastor Spaan.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
AVONDGEBED in de kapel.
VIERING in de kapel uit dankbaarheid
b.g.v. het 50-jarig huwelijk van hr. en mw.
L. v. Rooijen-v. Marrewijk.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Zang van het dameskoor ‘Con Amore’.
Onze hartelijke felicitaties voor het
bruidspaar.
GEBEDSDIENST in de kapel voorbereid
en verzorgd door het Katholiek Vrouwengilde.
Thema: ‘De Begenadigde’.
EUCHARISTIEVIERING in de kapel.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

1ste weekend van de advent
Zaterdag
2-12 19.00

Zondag

3-12 10.00

19.30

EUCHARISTIEVIERING met
nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en zang van het
herenkoor.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
TAIZÉVIERING
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Pastor H. Spaan.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Theo v. Diepen die kortgeleden is overleden.
Zaterdag 25 november 19.00 uur
Voor het welslagen van een operatie + Leo en Rinus Mooijman + Frans Schäpe
+ Aly v. Vliet-Sunder en Jacobus v. Vliet + Koos BergenHenegouwen + Ine v.
Velzen-de Vreede + Wil Hofstede-v.d. Zalm + overleden ouders Stanislaus en
Catharina Hulisz-Konincks + overleden ouders Theo en Ploon v.d. Stap-v.
Marrewijk + Kees de Leede
Zondag 26 november 10.00 uur
Kees v. Schaick + overleden ouders Pham + Aad v. Marrewijk + overleden
ouders v. Paassen-Ouwerling + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Aad Ruygrok
+ Jacoba en Christianus Verhoeff-Overgaag + Jan Gerritse + overleden ouders
Bentvelsen-v. Marrewijk + Simon Berkhout + Aad v. Velzen + Kees v.
Marrewijk + Ton Duifhuis + Aad Mooijman + Antonius Nguyen Van Quyet +
Maria V Th The + Martinus v. Winden + Lou v. Geest + Truus v.d. Ende-v.
Mil
Dinsdag 28 november 9.30 uur: Uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag
Woensdag 29 november 14.00 uur: Uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig
huwelijk van hr. en mw. L. v. Rooijen-v. Marrewijk
Vrijdag 1 december 19.30 uur
Bart Verstraaten + overleden ouders v. Dam-Overgaag en familie + overleden
ouders en familie Saeijs-Hollaardt + Eugène Saeijs + Truus v.d. Ende-v. Mil
OVERLEDEN
Op zaterdag 11 november is op 79-jarige leeftijd overleden de heer Theo van
Diepen, Prinses Margrietlaan 17 (wijk 3).
In de gezongen uitvaartdienst op vrijdag 17 november hebben wij afscheid van
hem genomen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe.
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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

Nogmaals het onderhoud van de kerk:

Spraken wij vorige week over een voorlopige afronding van de restauratiewerkzaamheden, hadden wij nooit gedacht dat we zo gauw weer bij u terug
zouden zijn. Het blijkt nu dat dat voorlopig wel betrekking heeft op de
buitenkant, maar er is iets heel anders aan de hand.
Mensen die in het voorbije weekend in de kerk zijn geweest moeten gezien
hebben dat in het rechter gedeelte van de kerk, zeg maar bij het St. Jozef-altaar,
de boel was afgezet. We hebben dat niet gedaan om het middenschip meer
bezet te krijgen, maar om reden van veiligheid.
Kwam in die hoek al regelmatig wat gruis naar beneden, het was nu veel
ernstiger. Rondom de sluitsteen van het gewelf lieten hele stukken baksteen
los. En losse stenen hebben nu eenmaal de eigenaardige gewoonte om naar
beneden te vallen.
Dat was vermoedelijk zaterdagochtend gebeurd. Gelukkig niet op
zaterdagavond.
Toevallig hadden we afgelopen maandag inspectie van de Monumentenwacht
die de zaak gelijk kon onderzoeken. Er is ook direct contact opgenomen met de
bouwadviseur van het bisdom en onze eigen adviseur Peter van Velzen van
Restauro B.V. Zij kwamen tot de conclusie dat, hoewel ons kerkgebouw als het
ware constant in beweging is, er geen reden is direct hele ingrijpende
maatregelen te nemen, wel blijft het zaak uiterst alert te blijven. Wel dient het
betreffende stuk afgezet te blijven tot de hoogstnoodzakelijke reparatie aan het
gewelf is gedaan. Een aannemer gespecialiseerd in dat werk, waar Restauro
B.V. veel mee samenwerkt, kan daar in de eerste week van december aan
beginnen. Er moet gewerkt worden met een hoogwerker. Een aantal banken
moet dan verwijderd worden. Het zal dus in de komende weken enige overlast
geven, wij hopen dat u daar begrip voor heeft. In ieder geval willen we er naar
toe werken dat de zaak voor Kerstmis weer helemaal op orde is.

De pastorie:

Oplettende lezers van De Schakel-Midden-Delfland hebben gezien dat het R.K.
Parochiebestuur van Den Hoorn een vergunning heeft aangevraagd voor een
uitbouw aan de pastorie Hoornseweg 11. Er is inderdaad een bouwvergunning
aangevraagd en omdat wij nu eenmaal de eigenaar zijn van het gebouw stond
onze naam erbij.
Wat is er aan de hand:
De pastorie wordt al een aantal jaren verhuurd aan mensen die tijdelijk om
woonruimte verlegen zitten. Kortere periodes dus. Conform een richtlijn van
het Bisdom konden en kunnen wij niet permanent verhuren. Voor een
eventuele personele invulling moet het gebouw beschikbaar blijven.

Dit is nu het geval. Het Bisdom gaat de pastorie permanent van ons huren ten
behoeve van een pastoor die met emeritaat gaat en om woonruimte verlegen
zit. Onder financiële verantwoording en verplichting van het Bisdom, maar
onder toezicht van uw bestuur als eigenaar, wordt er nu aan de pastorie een
tuinkamer gebouwd. Deze tuinkamer komt uiteraard ten gunste van de huurder
maar komt in eigendom bij het bestuur van de kerk. Duidelijk is in ieder geval
dat de operatie het parochiebestuur geen euro kost, sterker nog, het gebouw
krijgt een meerwaarde.
Namens het parochiebestuur,
Bert Gerritse, beheer en onderhoud gebouwen.
PASTOR HUUB WORDT 45 JAAR
Binnenkort hebben we feest te vieren. Op 28 november hoopt pastor Huub 45
jaar te worden. Onze pastor wil graag net als andere jaren zijn verjaardag
vieren met alle parochianen van de parochies van Sion. Daarom is er voor alle
parochies een gelegenheid geboden om de pastor de hand te drukken en hem te
feliciteren. Natuurlijk mag u ook bij elkaar op de koffie. Want onze pastor
houdt er van om mensen als gemeenschap en in verbondenheid bij elkaar te
brengen. We geven u daarom het hele “feestprogramma”:
In Maasland wordt het feest geopend op zondag 26 november. Om 10.00 uur
is er een feestelijke Eucharistieviering waarna na afloop koffie gedronken
wordt en u de gelegenheid krijgt om de pastor te feliciteren.
Op dinsdagmorgen 28 november is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de
kapel in Den Hoorn. Hierna wordt er in de parochiezaal koffie gedronken.Ook
dan kunt u pastor Huub de hand drukken en feliciteren.
Het feest wordt op dinsdagavond 28 november afgesloten in De Schelp in
Schipluiden. Vanaf 20.00 uur is er een gezellig samenzijn waarbij één ieder
van harte is uitgenodigd en zullen we samen het glas heffen op de jarige.
“….dat we als parochiegemeenschap samen zijn, de verbondenheid delen en
betrokkenheid vieren, is het grootste kado….” Deze uitspraak van onze pastor
geeft meteen aan hoe het kadolijstje van pastor Huub eruit ziet. Maar wanneer
u toch iets voor hem wilt doen, er zal vast wel ergens de wereldbol van de
jongerenreis van Vamos staan. Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat
de heenreis van de pastor bijna betaald is. Misschien dat wij dan de terugreis
kado kunnen doen. Of anders een bijdrage voor één van de projecten van de
jongeren komt zeker goed terecht.
Namens de parochiebesturen van H.Antonius en H.Cornelius Den Hoorn,
H. Maria Magdalena Maasland, H. Jacobus de Meerdere Schipluiden,
Aad Schilperoort, ambtelijk secretaris SION

