VERVOLG VAN DE VOORKANT
Nu deze zaterdag begroeten we pastor Jan Eijken. Ons koor Ancor zal tijdens
de viering feestelijk zingen en met elkaar mogen we hem van harte welkom
heten. Een aantal taken zal pastor Eijken van pastor van den Hoven over
kunnen nemen, zoals de begeleiding van het wijkvertegenwoordigersoverleg.
Maar ook zal hij vooral gericht zijn op het individueel pastoraat, zoals
huisbezoek, ziekenbezoek in het ziekenhuis of verzorgingshuis. Daarnaast zal
pastor Eijken ook meehelpen de fusie te ondersteunen naar de nieuwe
parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion. Er is nog werk genoeg te doen.
Het is daarom mooi dat het dit weekend gepaard mag gaan met de oproep van
Jezus zelf: “Kom en volg Mij!!!” Als pastores kunnen we natuurlijk nooit alleen
alle werkzaamheden in de parochie verrichten. We zijn blij dat er zoveel
mensen zijn die een kleiner of groter steentje bijdragen. Samen mogen gaan
werken aan een nieuwe toekomst. Ik hoop dat u a.s. zaterdag (22 januari)
pastor Jan Eijken een warm welkom wil heten. Na afloop van de viering drinken
we koffie in de parochiezaal en kunt u pastor Eijken persoonlijk begroeten.
Tegelijk wil ik graag een oproep doen om met elkaar te blijven bidden om
roepingen in het pastoraat. Voor pastores én voor vrijwilligers als werkers in de
wijngaard van de Heer:
Goede God,
U hebt mij geroepen.
Maar uw stem dringt niet door
tot de diepte van mijn hart.
Door alle geluiden heen
vervliegt uw roepstem in mijn leven.
U hebt mij geroepen.
Maar ik herken U niet in mijn bestaan.
U zien in het gelaat van de ander
is wat uw Zoon ons leerde.
Toch blijft U onherkenbaar voor mijn ogen.
Zend daarom uw Geest, mijn Heer.
Open mijn ogen en oren,
opdat ik U kan zien en verstaan
opdat ik uw roepen mag horen.
Ik bid U, mijn God,
open mijn hart en laat mij geloven
dat U nog leeft en roept.
Uitkijkend naar mensen
die gestalte geven aan uw roep.
Dat ik mag antwoorden, Heer,
op uw immer blijvend roepen.
Dan zal ik werken in uw wijngaard,
vervuld door uw aanwezigheid.
En leven in uw Liefde.
Sjaloom en mazzeltov, pastor Huub Spaan
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Beste Parochianen, Het is niet zo bewust gekozen, maar het voorstellen van
de nieuwe pastor in onze geloofsgemeenschap gaat gepaard met prachtige
teksten uit de Heilige Schrift. Niet alleen pastores worden geroepen om mee te
doen en “vissers van mensen” te worden, maar wij allemaal parochianen, groot
en klein, oud of jong, worden uitgenodigd deel te nemen aan het nieuwe
Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid. Het zijn wel hele bijzondere woorden,
waarmee we onze nieuwe pastor welkom heten.
Pastor Jan Eijken zal zich zaterdag 22 januari in de avondviering voorstellen
aan u als parochianen van de St. Antonius en St. Cornelius. Samen zullen we
het pastoraal team vormen, die met de parochiebesturen van de drie parochies
in Midden-Delfland op weg gaan naar een nieuwe parochie Onze-Lieve-Vrouw
van Sion. Dit proces van fusie en samengaan kunnen we als pastores en
parochiebestuur niet alleen. Dat zullen we samen moeten doen. Daar mogen
we samen onze schouders onder zetten.
De afgelopen negen, bijna tien jaar, heb ik samen met pastor Louis van den
Hoven in uw midden mogen werken. Veel hebben we samen mogen doen en
nog meer hebben we samen met u tot stand mogen brengen. Dankbare jaren
zijn het mogen worden. De begeleiding van het wijkvertegenwoordigersoverleg,
de verzorging van ouderavonden ter voorbereiding op de sacramenten van
doopsel, communie en vormsel, het oecumenisch overleg en de samenwerking
met de Mariaschool is zomaar een greep uit de vele werkzaamheden die
pastor van den Hoven in Den Hoorn heeft mogen doen. Op zondag 30 januari
gaan we hem echt uitzwaaien. In een mooie gezamenlijke viering van de drie
parochies trekken we allemaal naar Maasland. Na afloop van deze viering is er
gelegenheid pastor van den Hoven de hand te drukken en we mogen elkaar
ontmoeten met een kopje koffie. De kerk hebben we daarom voor deze
gelegenheid één keer gesloten. Want samen mogen we hem volgende week
gaan bedanken en uitzwaaien.
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
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.
Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.

Zondag

23-1

10.00

GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor.
Thema: Gelukkig is de mens.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

Maandag

24-1

---

Dinsdag

25-1

19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Woensdag

26-1

19.15

GEBEDSDIENST in de kapel, voorbereid en
verzorgd door het Katholiek Vrouwengilde.
Thema: Licht in de Duisternis.

Donderdag

27-1

---

Vrijdag

28-1

19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Zaterdag

29-1

19.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van het
dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor B. v.d. Helm.

Zondag

30-1

Geen viering in verband met het afscheid van
Pastor L. v.d. Hoven in de parochiekerk in
Maasland.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Martinus van Scheijndel, Hendrica Ham-van
Tongeren, Louis van Velzen en Arie van Schie die kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 22 januari 19.00 uur
Overleden ouders Stanislaus en Catharina Hulisz- Konincks + overleden ouders
Theo en Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk + Geertruida van MarrewijkGroenewegen + Peter Ruijgt + Annemiek Rijgersberg-Kok + overleden ouders
v. Leeuwen-Beuman en zoon Piet + Hennie de Vette + overleden ouders v.
Leeuwen-Dekker + Cornelia Oosterwijk- Arkesteijn + Han Vermeulen + Leo en
Miep Adrichem- Schuijt + Corrie van Leeuwen- van Dijk + Rietje AkveldMielard.

Zondag 23 januari 10.00 uur
Joop de Gier + John Reijpert + Overleden ouders van Beek- Vis + Astrid Rasvan Loenen + Lou van Geest + Aad v. Leeuwen + Geertruida v. MarrewijkGroenewegen + Cornelia Oosterwijk-Arkesteijn + Gijsbertus en Grar
Bentvelsen-v. Leeuwen en kinderen + Henk en Helena v.d. Stap- Tetteroo +
Martina Biemans- Wubben + Aad en Joke v.d. Poel- Kuijpers + Frans v.d. Stap
+ Henk Mokveld + Nicolaas Schenkeveld en overleden familie + Johannes en
Theodora van Eeden- Alsemgeest + Gerard v.d. Ende + Jacoba ’s Gravemade
+ Lenie Groen-Olsthoorn + Tony Smits + Henk van Paassen + Bernardus en
Anthonetta van Leeuwen- van Leeuwen.
MISINTENTIES ZONDAG 30 JANUARI
Zondag 30 januari wordt er een Afscheidsviering gehouden voor Pastor L. v.d.
Hoven in de parochiekerk in Maasland. De misintenties voor deze zondag
zullen verplaats worden naar zaterdag 29 januari. Wanneer u een andere
datum wenst, kunt u hierover contact opnemen met het parochiesecretariaat.
EERSTE LEZING Jesaja 8,23b-9,3
EVANGELIE Matteüs 4,12-23 of 4,12-17
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar
Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer
van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat
gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de
weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen,
luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die
woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ Vanaf
dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het
koninkrijk van de hemel is nabij!’ Toen hij langs het meer liep, zag hij twee
broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen
hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik
zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter
en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon
van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot
bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de
boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. Hij trok rond in heel
Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws
van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
DE PELGRIMSTOCHT
In KRO-magazine heeft u al kunnen lezen over de pelgrimstocht van 7 tot 10
april in Limburg, van Vastenaktie. Dit jaar wordt de inheemse bevolking van de
Filipijnen gesteund voor een betere toekomst. Ook pater Ab van Leeuwen
werkt op de Filipijnen. Achter in de kerk liggen wat folders. Ook op
www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht vindt u informatie.
M.O.V. Missie Ontwikkeling Vrede

