WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID (16 t/m 23 januari)
In het kader van deze week is er op zondag 16 januari om 10.00 uur een
Oecumenische dienst in de R.K.kerk in Den Hoorn.
Voorgangers: pastor H. Spaan en dominee B. van de Weg.
Het thema van dit jaar is "TROUW & TOEGEWIJD". Het wordt ons
aangeboden door de Christenen in Jeruzalem. De stad waar destijds de eerste
gemeente zich vormde, en er onderling grote eensgezindheid was.
Tegenwoordig hebben veel Christenen in het Midden-Oosten het moeilijk. zij
vormen een minderheid en worden onderdrukt of nog erger..... Het is bijzonder
om door deze Christenen een handreiking aangeboden te krijgen - die wij als
leidraad zullen gebruiken voor deze viering.
Zo zijn wij als Christenen met elkaar verbonden over grenzen heen!
Hartelijk uitgenodigd namens de

Oecumenische Stuurgroep

KINDERWOORDDIENST - OECUMENISCHE VIERING
Zondag 16 januari is er een kinderwoorddienst voor de kinderen vanuit Den
Hoorn en van 't Woudt.
In september is de oecumenische viering in 't Woudt en nu in Den Hoorn.
Samen hebben de begeleiders de viering samengesteld.
Jullie zijn van harte welkom om 10.00 uur in onze kerk dit keer.
De kinderwoorddienstgroep

GEBED OM EENHEID

Herschep ons hart
heradem ons verstand
dat wij elkaar behoeden
en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Roep uw ekklesia bijeen
uit alle streken van de wereld.
Maak ons tot een voorhof
van uw koninkrijk.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet.
Huub Oosterhuis, Kom bevrijden, 150 gebeden
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TEL.NR:

ANTONIUS

CORNELIUS

Parochiesecretariaat:
(015) – 2615125 16 januari 2011
Secretariaat open ma, di, do:
9.00-12.00 uur
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304
E-mail
: secretariaat@antonius-cornelius.nl
Website
: www.antonius-cornelius.nl
Website fusie: www.sion-parochies.nl

Uit het missaal van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk:

Bezinning
Bij het interreligieuze gebed voor de vrede van 2003 in Aken,
ondertekenden alle religieuze leiders en genodigden
een vredesappèl,
dat de vrucht is van hun engagement voor de vrede en dialoog,
ook wanneer die beproefd worden.
Ze schreven: “Dialoog is een kunst die ons wegrukt
van het kortzichtige pessimisme van wie zegt
dat het niet mogelijk is om samen te leven met de ander
en dat de wonden die onrecht hebben geslagen
ons voor altijd tot haat veroordelen.
De dialoog is niet de keuze van de bangen.
Hij verzwakt niemands indentiteit.
Hij daagt elke man en vrouw uit om het beste in de ander te zien
en om het beste in hemzelf te radicaliseren.
De dialoog is een medicijn dat wonden verzorgt
en de weg opent voor de enig mogelijke toekomst:
samenleven op deze planeet, die beschermd moet worden
om ze aan de generaties die volgen
leefbaarder dan vandaag door te geven”.
Hilde Kieboon, Een hart voor deze tijd. Christen zijn vandaag.

AGENDA

EERSTE LEZING Jesaja 49,3-5-6

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.
Thema: Trouw & toegewijd
Voorgangers: Pastor H. Spaan en
Ds. B. v.d. Weg.

Maandag

17-1

Dinsdag

18-1

Woensdag

19-1

---

Donderdag

20-1

---

Vrijdag

21-1

19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Zaterdag

22-1

19.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van het koor
‘AnCor’. In deze viering wordt de nieuwe pastor
Jan Eijken voorgesteld.
Voorgangers: Pastor H. Spaan en
Pastor J. Eijken.

Zondag

23-1

--19.30

10.00

EVANGELIE Johanness 1,29-34
De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam
van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na
mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet
wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard
zou worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel
zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij
die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet
dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt
met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van
God is.’

AVONDGEBED in de kapel.

GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor.
Voorgangers: Pastor L. de Groot.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Adriana Weerdenburg-Zwinkels, Martinus van
Scheijndel, Hendrica Ham-van Tongeren, Louis van Velzen en Arie van
Schiedie kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 15 januari 19.00 uur
Jan Bentvelsen + Magda Kouwenhoven- de Vette + Cornelia OosterwijkArkesteijn + Lou van Geest + Nel Ammerlaan-Maat + Peter Ruijgt + Henk
Rodenrijs + Aad en Joke v.d. Poel- Kuijpers + Frans v.d. Stap + Henk Mokveld
+ Han Vermeulen + Jan en Plony Bentvelsen- van Marrewijk + Leo van Dijk +
Catharina Dessens- v.d. Kraan + Toon van Loenen + Tony Smits + Anton v.d.
List + Ciska de Vette- Holierhoek + Hendrica Slootweg- Seesink.
I.v.m. de oecumenische viering zijn de misintenties van zondag 16 januari
verplaatst naar zaterdag 15 januari.

ADVENTAKTIE
Onderwijs voor kinderen uit Soedan in vluchtelingen kampen, daar vroegen wij
in de advent uw medewerking voor. Net als de drie Koningen zijn we met
geschenken naar het Kerst Kind gegaan. In de blauwe kan zat een bedrag van
€ 450,00. Allen, namens de kinderen en Het Kind bedankt voor uw gaven, ook
de mensen die rechtstreeks een bedrag overmaakt hebben op rekening
65.31.00.000 van de Advent Aktie. De Wereldwinkel met Max Havelaarprodukten had ook een goede verkoop en we hebben ook nog 62
Adventkaarsen verkocht. Voor u allen een goed jaar 2011.
De M.O.V.- Missie Ontwikkeling Vrede
BEDEVAART NAAR BANNEUX
Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotterdam verschillende
bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria
verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning
zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere
mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud,
maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een
priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee,
zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit
in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
• een één-daagse bedevaart op maandag 9 mei 2011
• een twee-daagse bedevaart op 21 en 22 mei 2011
• een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 15 t/m 19
april 2011
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma
kunt u de brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij Mw. A.W. OpstalAmmerlaan, tel. 015-3693148 e-mailadres: paula_opstal@hotmail.com.
Ook op de website www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl kunt informatie
vinden.

