VERVOLG VAN DE VOORKANT
kennismaken. Ik hoop dat u hem hartelijk welkom heet en wens ons een
vruchtbare samenwerking toe. Nou ja, kortom er gaat heel wat veranderen,
maar tegelijk mogen we ook verder gaan met elkaar. De voorbereidingen voor
Eerste Communie en Heilig Vormsel zijn alweer volop begonnen. Plannen voor
het groeiproject voor de kinderen uit groep 5 worden uitgewerkt. Het
parochiebestuur nodigt u uit voor een parochieavond op 1 februari. Vele
andere werkgroepen hebben na de Kerstdrukte het gewone van alledag
opgepakt. Het betekent dat we weer genoeg te doen hebben en samen mogen
we de wensen zoals in het begin zijn uitgesproken proberen waar te maken.
Shaloom en mazzeltov,
Pastor Huub Spaan.
SPREKER AD VAN DER HELM IN MARIAKAPEL
Spreker Ad van der Helm, Deken, pastoor, docent, op 1 februari 2011 om
20.00 uur in de Mariakapel te Den Hoorn
Op 1 februari heeft het parochiebestuur voor u, onze parochianen, een
spreker uitgenodigd. Die spreker is pastoor Ad van der Helm. Pastoor Ad van
der Helm zal op 1 februari een lezing/inleiding houden over de samenwerking
van parochies en op welke manier de pastorale nabijheid in een
geloofsgemeenschap overeind kan blijven. Een interessant thema vooral door
de ontwikkelingen betreffende de fusie binnen de (nu nog) drie Sion-parochies.
In het kort iets meer over de heer Ad van der Helm. Hij is geboren in onze
buurt, Nootdorp. Sinds 2003 is hij docent (sinds 2008 als hoofddocent)
verbonden aan de katholieke universiteit Leuven. In het bisdom Rotterdam
vervulde hij enkele functies: diocesane beleidscommissie voor oecumene, lid
priesterraad en kapittel, adviescommissie pastorale organisatie, rechter van de
diocesane rechtbank. Van de laatste twee maakt hij nog steeds deel uit. De
heer Van der Helm is deken en pastoor van de oudste parochie van Den Haag,
de H. Jacobus de Meerdere. Samen met Petra Stassen heeft hij boeken
gepubliceerd over het besturen van parochies en parochiële samenwerking.
Zoals u ziet een veelzijdig man. Op zijn website, www.advanderhelm.nl, is nog
veel meer over deze spreker te vinden. Alle parochianen zijn van harte
uitgenodigd. Zet het in uw agenda, wij hopen u te ontmoeten op 1 februari a.s.
Het parochiebestuur
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Beste Parochianen,
Het nieuwe jaar is begonnen. U allemaal nog een Zalig Nieuwjaar en alle
goede wensen voor het komende jaar: Vrede, vreugde, gezondheid, respect en
verdraagzaamheid. Moge 2011 een in velerlei opzichten een voorspoedig en
opgewekt jaar worden. Het nieuwe jaar zal een bijzonder jaar worden. De
begeleidingscommissie van de clustervorming van de drie parochies van Sion
zal haar resultaten gaan presenteren voor de nieuwe parochie Onze-LieveVrouw van Sion. Onze geloofsgemeenschap van St. Antonius en St Cornelius
zal een goede partner mogen zijn voor de gemeenschappen van Schipluiden
en Maasland in deze nieuwe parochie. Een hele bijzondere uitdaging voor ons
allemaal.
Een nieuwe toekomst ligt voor ons. Maar ook wil ik nog even terugkijken. Want
we hebben weer mooie en verzorgde vieringen mogen hebben met de
feestdagen. Het was fijn om met zoveel mensen deze tijd te kunnen vieren.
Ook was er door vele vrijwilligers veel werk gemaakt van de versiering in de
kerk, hebben koren hun best gedaan, hebben andere hun bijdrage geleverd dat
we gastvrij konden zijn in de afgelopen kerstperiode. Dankjewel.
Op Kerstavond mocht ik samen met pastor Louis van den Hoven in de viering
met AnCor voorgaan. Op oudejaarsavond heeft hij zijn laatste viering voor zijn
pensionering in Schipluiden gedaan. Natuurlijk gaan we nog echt afscheid
nemen. De gezamenlijke besturen nodigen ons allen uit om op zondag 30
januari in Maasland pastor Louis uit te zwaaien. Na afloop van de viering zal er
uitgebreid gelegenheid zijn om hem de hand te drukken en kunnen we onze
dankbaarheid voor de afgelopen tien jaar uitspreken.
Ondertussen heten we zijn opvolger van harte welkom. Pastor Jan Eijken stelt
zich in de komende tijd in één van de vieringen voor. Zaterdag 22 januari zal ik
samen met hem voorgaan en kunnen we na afloop bij de koffie nader
- vervolg zie achterkant –

AGENDA
Zaterdag

8-1

19.00

EUCHARISTIEVIERING met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor B. v.d. Helm.

Zondag

9-1

10.00

EUCHARISTIEVIERING met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.

Maandag

10-1

---

Dinsdag

11-1

19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Woensdag

12-1

19.30

ROZENKRANSGEBED in de kapel.

Donderdag

13-1

Vrijdag

14-1

19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Zaterdag

15-1

19.00

WOORD- EN COMMUNIEDIENST met
zang van het dameskoor ‘Con Amore’.

Zondag

16-1

10.00

OECUMENISCHE VIERING met
Kinderwoorddienst en Nederlandse
liederen.
Voorgangers: Pastor H. Spaan en
Ds. B. v.d. Weg.

---

Marrewijk- Groenewegen + Jan de Vette + Jan en Co Holierhoek- de Vette +
Overleden familie Holierhoek- de Vette + Geertruida van MarrewijkGroenewegen + Gijsbertus en Grar Bentvelsen- van Leeuwen en kinderen +
Leonardus en Gerarda Arkesteijn- Olsthoorn + Aad van Leeuwen + Annie v.d.
Zalm- v.d. Helm + Frans v.d. Stap + Henk Mokveld + Nicolaas Schenkeveld en
overleden familie + Aad Bergen Henegouwen + Overleden ouders Annie en Ge
Bentvelzen + Tom Schrader + Jan v. Marrewijk + Tony Smits
EERSTE LEZING Jesaja 42,1-4.6-7
EVANGELIE Matteüs 3,13-17
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt
te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden:
‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Jezus
antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze
manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. Zodra
Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor
hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit
de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.
MISINTENTIES ZONDAG 16 JANUARI
Zondag 16 januari wordt er een Oecumenische Viering gehouden in onze
parochiekerk. In deze viering worden geen misintenties afgelezen. De
misintenties die zijn opgegeven voor deze zondag zullen verplaatst worden
naar zaterdag 15 januari. Wanneer u een andere datum wenst, kunt u hierover
contact opnemen met het parochiesecretariaat.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Adriana Weerdenburg-Zwinkels, Martinus van
Scheijndel, Hendrica Ham- van Tongeren, Louis van Velzen en Arie van Schie,
die kortgeleden zijn overleden.

OVERLEDEN
Op zondag 26 december is op 95-jarige leeftijd overleden mevrouw Hendrica
Jacoba Ham-van Tongeren, Hoornsekade 9 (wijk 7).
In de gezongen uitvaartdienst op donderdag 30 december hebben wij afscheid
van haar genomen.
Wij wensen haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel kracht en
sterkte toe.

Zaterdag 8 januari 19.00 uurf
Leo Gielesen + Chris en Tom van Adrichem + Ada en Sanne de Kok + Nel
Ammerlaan + Peter Ruijgt + Nicolaas Franssen + Aad en Joke v.d. PoelKuijpers + Hennie de Vette + Han Vermeulen + Joh en An van PaassenCloosterman + Gré Hilkhuijsen- v.d. Linden.

Op 30 december is op 91-jarige leeftijd overleden de heer Louis Marie van
Velzen, Hoornsekade 6 (wijk 7).
In de avondwake op maandag 3 januari en in de gezongen uitvaartdienst op
dinsdag 4 januari hebben wij afscheid van hem genomen.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe.

Zondag 9 januari 10.00 uurf
Uit dankbaarheid bij een verjaardag + Voor onze gezinnen + Ouders en Familie
Kleijweg- Duijndam + Agaath Alsemgeest- de Jong en Jan Alsemgeest + Anna
Maria Wassenaar + Pieter en Guurtje Ris-Molenkamp + Overleden ouders van

Op 30 december is op 75-jarige leeftijd overleden de heer Adrianus Wilhelmus
van Schie, Hoornsekade 7 (wijk 7).
In de gezongen uitvaartdienst op woensdag 5 januari hebben wij afscheid van
hem genomen.
Wij wensen zijn familie veel kracht en sterkte toe.

