VERVOLG VAN DE VOORKANT
het gezicht van God mag zijn in deze wereld. Deze zondag zegt Jezus het zelf
ook nog maar eens een keer met Zijn woorden: Júllie ZIJN het Zout van de
aarde. Zorg dat je een pittige gemeenschap bent. Wees smaakmakend in deze
vaak grauwe en flauwe wereld. En kijk uit dat het zout zijn kracht niet verliest.
Júllie ZIJN het LICHT van de wereld. Verstop het niet. Wees een stralende
bron van licht, warmte en liefde in deze koude, donkere wereld.
Kort samengevat: Geloven is zo gek nog niet. En de Goede Geest houdt de
vaart er wel in. Het is a.h.w. net zo als met een elektrische fiets: Je kunt er
soepel mee wegkomen, maar als de accu leeg is…wordt het zwaar trappen.
Geef de Geest dus alle ruimte.
Het afscheid was ZALIG en het deed mij geen pijn.
Aanvankelijk had ik heel sterk het gevoel van: In het zicht van de haven loop je
dan toch nog aan de grond…Maar langzamerhand groeide het besef, dat het
zó moest gaan en niet anders kon.
Ik hoop dan ook van harte dat Huub Spaan samen met pastor J. Eijken en met
U natuurlijk een bloeiende periode tegemoet gaat in deze zorgzame tijden voor
de kerk(en).
Dank voor al uw liefde. Dank voor alle kansen en mogelijkheden die U mij
geboden hebt. Nogmaals: excuses voor de fouten die ik gemaakt heb.
En toch zeg ik: Het was een “zalige tijd” daar in Sion.
Misschien dat U mijn neus nog wel eens zult zien.
Maar vergeten zal ik U niet. U hebt een plaats in mijn hart en in mijn leven. En
ook Rita heeft een stuk van haar levensgeschiedenis hier liggen. Wij zullen er
als méér dan toeristen rondfietsen. U hebt ons, zeker ook door dit
afscheidsfeest, meer dan voldoende ‘opgeladen’.
Bedankt. Het was een ‘zalige’ dag als afsluiting van een ‘heerlijke’ tijd.
Louis en Rita van den Hoven.
UITNODIGING voor de themadienst “Kleurrijk geloven”
zondag 6 februari 19.00 uur in de Rijstuin
We kunnen wel wat kleur gebruiken! Niet zomaar omdat we 't met deze grijze
wintertijd willen uithouden. Maar juist omdat kleuren symbool kunnen zijn voor
díe zaken die niet zomaar in één woord te zeggen zijn. Zaken die de zoektocht
naar God betreffen. Zaken die het geloof in Christus raken. Zaken die eenieder
verdieping kan geven, inspiratie, houvast, bevrijding.
In de themadienst “Kleurrijk geloven” worden u/jou letterlijk zes kleuren
aangereikt. Deze staan voor evenzoveel manieren waarop het geloof 'handen
en voeten' kan krijgen. Manieren waarmee u/je ervaring of juist vragen over
hebt. Tijdens de dienst is er dan ook ruimte om dat in kleine groepjes te
onderzoeken met elkaar. Zo kunnen we nieuwe ideeën opdoen of vertrouwde
leefwijzen weer als waardevol gaan zien. Kortom: het belooft een bijzondere
dienst te worden waarin uw/jouw medewerking wordt gevraagd. Van harte
welkom!
Werkgroep Avonddiensten
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Beste parochianen,
Zalig, Zalig, Zalig, was het afscheid.
Het was een sprookje!! Wij leefden er van op.
Zo veel hartelijkheid en zo veel dankbaarheid. Het kon niet op.
Hoewel ik al een jaar weg/een beetje weg/ een paar uurtjes terug was…..
Echt helemaal terugkomen is mij niet gelukt. Maar U was mij niet vergeten.
U hebt voor ons gebeden. U hebt ons met kaarten, telefoon en contacten
bemoedigd en gesteund. En nu was het dan toch echt waar: U wenst ons toe:
” Leef nog lang en gelukkig”.
Dat is op velerlei wijzen gebeurd. Dank voor uw giften, maar vooral dank voor
die gemeende handdrukken, de knipoogjes, de vele lieve woorden voor mijn
vrouw.
De viering in Maasland was heerlijk. Even zoals kikker met de voetjes van de
vloer – ’t leek wel of ik vloog’- en dan weer terug thuis.
Niet afgeschreven of gedumpt, maar echt ‘b-e-d-a-n-k-t en in ieder geval niet
door u ‘afgedankt’. Een mens, een echtpaar, een gezin kan zich niet beter
wensen. Dank dus aan u allen voor hartelijkheid.
Dank ook aan Huub Spaan voor de mooie huwelijkszegen bij ons 36-jarig
huwelijk. Zo’n zegen past zeker goed bij het begin van een nieuwe levensfase.
ZALIG wil ik roepen, want zo vallen we zeker niet in een zwart gat. Wat heerlijk
om met een zetje in de rug en zonder tegenwind verder te mogen fietsen.
Maar ook U gaat verder als gefuseerde parochie onder de naam Onze Lieve
Vrouw van Sion. Dat geeft wel aan dat we na zoveel jaren samenwerking van
Schipluiden-Maasland en Den Hoorn in Sion wij ons al een eenheid voelden en
ons die naam niet meer wilden laten afpakken. ‘Zalig’ zal ik maar zeggen.
Zondag probeerde ik U met het boek “kikker is kikker” ervan te overtuigen dat
het een Blijde Boodschap is dat je in geloof jezelf kunt zijn. Dat je, zoals je bent
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

5-2

19.00

EUCHARISTIEVIERING met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Zondag 6-2

10.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van het
gemend koor ‘Di Nuovo’.
Gezongen wordt
de ‘Kröningsmesse’ van W.A. Mozart.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.

19.30

TAIZÉVIERING
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Zondag 6 februari 10.00 uur
Uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk van Bert en Elly Gerritse-van
Venrooy + Overleden familieleden Gerritse-van Venrooy + Leonardus en
Gerarda Arkesteijn- Olsthoorn + overleden ouders en familie v. Tilbeurgh-de
Kater + overleden familie v. Tilbeurgh-Koolen + Antonius Nguyen Van Quyet +
Maria Vũ Thị The + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Jo v. Paassen + Jan
Kerklaan + Simon Berkhout + Aad v. Velzen + Magda Kouwenhoven-de Vette
+ Martinus v. Winden + Lou v. Geest + Nel Ammerlaan-Maat + Wim en Grar
Bentvelsen-v. Zon + Ke Lioe Khouw + Gijsbertus en Grar Bentvelsen-v.
Leeuwen en kinderen + overleden ouders Thoen-v. Beek en Jason + Aad en
Joke v.d. Poel-Kuijpers + Frans v.d. Stap + Henk Mokveld + Nicolaas
Schenkeveld en overleden familie + Joop de Gier + Pieter en Guurtje RisMolenkamp + Tony Smits + Tom Schrader + Aad v. Marrewijk
EERSTE LEZING Jesaja 58,7-10

Maandag

7-2

Dinsdag

8-2

Woensdag

9-2

---

Donderdag

10-2

---

Vrijdag

11-2

19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Zaterdag

12-2

19.00

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

Zondag

13-2

--19.30

10.00

AVONDGEBED in de kapel.

EUCHARISTIEVIERING met
kinderwoorddienst en zang van de Cantorij.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Hendrica Ham- van Tongeren, Louis van
Velzen, Arie van Schie en Cornelia Remie, die kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 5 februari 19.00 uur
Toon van Loenen + Johanna van Loenen- v.d. Meer + Ton Kortekaas + Leo
Gielesen + Chris en Tom v. Adrichem + Peter Ruijgt + Nicolaas Fransen +
Hennie de Vette + Han Vermeulen + Joh en An v. Paassen-Cloosterman +
Lambertus Nooijen + Martinus v. Scheijndel

EVANGELIE Matteüs 5,13-16
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan
het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt
weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder
een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij
licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
TAIZEVIERINGEN IN ONZE KERK
Het is inmiddels al een lange traditie dat op de eerste zondag van de maand zo
tegen half acht in de avond de klokken luiden. Een oproep om naar de
Taizéviering te komen. Een viering van gebed en bezinning met de liederen
van Taizé en het Evangelie van de zondag. Ook is er een lange stilte om tot
rust en meditatie te komen. Jongeren, en ook ouderen, ervaren het als een
bijzonder moment.
In de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar waren in en rondom Rotterdam de
jongerendagen rond de “Pelgrimage van Vertrouwen” van Taizé. In Den Hoorn
hebben een aantal gastgezinnen voor het eerst kennisgemaakt met de traditie
van dit gebed. Graag nodigen we u allen van harte uit om weer even in de
sfeer van die dagen te komen en met elkaar de Avondvesper van Taizé te
beleven. Om 19.30 uur ben jij en bent u van harte welkom. Na afloop is er
ontmoeting in de parochiezaal met koffie en thee.
Shaloom en mazzeltov, pastor Huub Spaan.

