VERVOLG VAN DE VOORKANT:
Dan kunnen wij ook het kerstevangelie over vrede op aarde verstaan.
Paulus schrijft aan de Filippenzen: En de vrede van God, die alle begrip te
boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.
Ongrijpbaar en/of onbegrijpelijk? Niet voor mensen die geloven dat God
zichtbaar kan zijn in kleine en kwetsbare mensen, zoals zijzelf.
Tot ziens.
Pastor Louis van den Hoven.
KINDERWOORDDIENST ADVENT
Hallo kinderen,
Wat was het wéér leuk dat jullie er waren. Na het luisteren en kijken naar
het boeiende en beeldende verhaal werd er verder geknutseld aan de
kijkdoos (Droomstad). Het mannetje ‘ik geef’ heeft een plekje gekregen in
de stad. Wat wensen wij hem komende zondag toe? Het is dan de laatste
keer dat we verder gaan met ‘Droomstad’.
Als je er deze week niet bij kunt zijn kun je jouw kijkdoos ook afhalen na
de gezinsviering op kerstavond.
Tot zondag!
De Kinderwoorddienstgroep.
KERSTMIS IN DEN HOORN - Zondag 17 december 14.00 uur
Komt u ook???? - Iedereen is van harte welkom.
Dit jaar een korte musical “Van A tot Z”, uitgevoerd door de kinderen van de
“Muziek en Kind Stichting” afdeling Den Hoorn en Schipluiden. Daarnaast
doet het Ouderenkoor “De Hoornbloem” en het dameskoor “Con Amore” uit
Den Hoorn mee. De kinderen hebben de laatste weken heel wat af gerepeteerd
om ook dit jaar weer een grandioos kerstuitvoering te geven.
Zoals elk jaar zijn er naast de koorzang en de musical de bekende kerstliederen.
Het geheel staat onder leiding van Sonja Nowee. Als u alvast in de
kerststemming wilt komen, dan kan dat op zondag 17 december om 14.00
uur in de H.H. Antonius en Corneliuskerk. Wij zijn er klaar voor, nu u nog.

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 17 december 2006
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

Beste Parochianen,
Nog één week………….Advent.
We zingen in de viering ‘Gaudete’ ofwel: Verheugt U.
Nee, het is geen Kerstmarkt !! Nee, het is geen funshoppen! ‘Verheugt u in de
Heer te allen tijde’. Zo schrijft Paulus aan de Filippenzen. Vorig weekeinde
hoorden we nog dat Paulus de parochie te Filippi bedankte voor hun zorg om
het Evangelie. En dat hij bad dat hun liefde steeds rijker en fijngevoeliger
mocht worden. Vandaag roept hij zelfs: Weest onbezorgd.
Door al die kleurige en gezellige kerstfolders in mijn brievenbus zou ik mij
juist wél zorgen moeten gaan maken. Heb ik wel genoeg in huis ? Pas ik wel in
de mode van dit jaar? Branden al mijn kerstverlichtingen wel op tijd? Ben ik
niemand vergeten een kaart te sturen?
Maar er zijn ook andere vragen mogelijk/nodig.
Vorige week hoorden wij van De Doper: Maak paden recht. Vandaag horen we
vragen van concrete mensen: En wij, wat moeten wij doen?
En Johannes, die dreigende taal uitslaat, antwoordt heel concreet en menselijk:
delen van kleding, niemand afpersen, tevreden zijn met soldij.
Om daarmee bezig te zijn; om te weten welke kronkelwegen wij vaak gaan; om
te horen dat de wegen recht moeten zijn; daarom komen wij ieder jaar in de
week voor Kerstmis en in de Goede Week bij elkaar voor een Viering van
Bezinning en Gebed. Dat doen wij bovendien in oecumenisch verband. Ook nu
nodig ik u weer uit voor deze viering.
Maandag a.s. 18 december om 19.30 uur in de parochiekerk aan de
Hoornseweg. Jongerenkoor Harmonie zal met ons zingen.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
3e weekend van de advent
Zaterdag
16-12 19.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met
zang van het dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

Zondag

17-12 10.00

EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

Maandag

18-12 19.30

OECUMENISCHE VIERNG VAN
VERGEVING EN GEBED met zang
van het jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

Dinsdag

19-12 19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Woensdag

20-12

---

Donderdag 21-12

---

Vrijdag

WOORD- en GEBEDSDIENST in de
kapel met adventsoverweging.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

22-12 19.30

4e weekend van de advent
Zaterdag
23-12 19.00

Zondag

24-12 18.00

20.00

22.00

EUCHARISTIEVIERING met
nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
FEESTELIJKE
GEZINSKERSTVIERING met zang van
het kinderkoor.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
FEESTELIJKE
JONGERENKERSTVIERING met zang
van het jongerenkoor ‘Harmonie’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
FEESTELIJKE KERSTVIERING met
zang van het gemengd koor ‘Di Nuovo’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Theo van Diepen en Bert Dost, die
kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 16 december 19.00 uur
Uit dankbaarheid b.g.v. een 40-jarig huwelijk + overleden ouders v. PaassenOuwerling + overleden ouders Bentvelsen-v. Marrewijk + Wil Hofstede-v.d.
Zalm + Aad v. Marrewijk + Adrianus v. Mil + Simon Berkhout + Aad v.
Velzen + Aad Mooijman + Cornelia Oosterwijk-Arkesteijn + overleden ouders
Arnoldus en Maria Vermeulen-Zuiderwijk + Truus v.d. Ende-v. Mil + Lou v.
Geest
Zondag 17 december 10.00 uur
Om kracht en sterkte voor onze bejaarde parochianen + Henk Brinkhof + Joep
Potijk + Bert Alsemgeest + Jan Bentvelsen + Wilhelmus v.d. Krogt + Johanna
v.d. Drift-v. Adrichem + Jan Kerklaan + Blanche Tissen + Wil GordijnGerritse + Astrid Ras-v. Loenen + Ton Duifhuis + Magda Kouwenhoven-de
Vette + Martinus v. Winden + overleden ouders Wilhelmus en Lenie v. RijnVis
EERSTE LEZING Sefanja 3, 14–18a
EVANGELIE Lucas 3, 10–18
In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: ‘Wat moeten wij doen?’
Johannes gaf hun ten antwoord: ‘Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met
wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.’ Er kwamen ook
tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij
doen?’ Hij zei hun: ‘Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld.’ Ook soldaten
ondervroegen hem: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Hij antwoordde: ‘Niemand
uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij.’
Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de
vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het
antwoord: ‘Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik
ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met
de heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer
grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal
Hij verbranden in onblusbaar vuur.’ Zo en met nog vele andere vermaningen
verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.

