4 MAART WERELDGEBEDSDAG 2011
Een viering samengesteld door vrouwen uit Chili, met als thema: ‘Hoeveel
broden heb je?’
Brood is bij ons het belangrijkste voedsel. In een wereld waarin zoveel honger
is, is het delen van brood een teken van solidariteit en hoop in Jezus Christus.
Wij nodigen u uit om hier samen in gebed aandacht aan te geven. Vrijdag 4
maart om 19.30 uur in de Rijstuin. Met medewerking van het dameskoor ‘Con
Amore’, onder leiding van Sonja Nowee. Na afloop is er gelegenheid om koffie
of thee te drinken.
Passage: Lenie Roodenburg; K.V.G.: Gerda v.d. Meer.
STILLE OMGANG
In de nacht van 19 op 20 maart zal door de Haagse Bedevaarten worden
deelgenomen aan de Stille Omgang te Amsterdam. De bedevaart begint met
een plechtig Lof in de kerk “De Goede Herder” te Voorburg, waarna
aansluitend per touringcar naar Amsterdam wordt vertrokken en wordt
deelgenomen aan de Stille Omgang. Daarna zal de bedevaart worden
afgesloten met een H. Mis in de Begijnhofkapel te Amsterdam. Aansluitend
terugreis naar Voorburg.
Inlichtingen en aanmeldingen: Haagse Bedevaarten: 010-4149577 of 0703940588 of via e-mail: aanmelding@bedevaart.nl of devries@bedevaart.nl.
ORIENTATIEDAG priester-en diakenopleiding op Vronesteyn
Je hebt ervaren dat in jouw leven geloof belangrijk is. Je bent er misschien al
een keer op aangesproken: “Priester worden, iets voor jou”. Het evangelie
spreekt jou aan en je wilt anderen in contact brengen met deze blijde
Boodschap binnen de Kerkgemeenschap en de samenleving. Je ervaart de
liefde en de kracht van God in de sacramenten. Als priester bedienaar mogen
zijn van deze sacramenten voor de mensen, met name in de Eucharistie.
Of wellicht ben je als vrijwilliger in jouw parochie werkzaam en wil je meer
werk maken van jouw geloof en van jouw betrokkenheid bij mensen in nood. Je
ziet dat in kerk en samenleving er veel zorg en aandacht nodig is voor zieken,
voor armen en daklozen, voor asielzoekers en gevangenen. Vaak voelen ook
jongeren en ouderen zich nergens meer ‘thuis’. Er is een verlangen naar
houvast en naar spiritualiteit. Daarom wil jij je meer verdiepen in de Weg van
Jezus om ook voor anderen een wegwijzer te zijn. Je hebt gehoord dat óók
gehuwde mannen, beroepsmatig en met een volledige dagtaak, binnen de kerk
als diaken werkzaam kunnen zijn.
Heb je belangstelling om priester of diaken te worden, kom dan naar de
ORIENTATIEDAG priester-en diakenopleiding Bisdom Rotterdam op
zaterdag 9 april 2011, 10.00-14.00 uur op Vronesteyn, Park Vronesteyn 14
2271 HS Voorburg ( drie minuten lopen van station Leidschendam-Voorburg)
Meld je aan voor de Orientatiedag bij:
Rector W.Bakker: 070 387 3804 priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
drs. Paul Schuurmans, bisschoppelijk gedelegeerde permanent diakens
0182 5324 61 diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl
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Beste parochianen van de HH. Antonius en Cornelius,
Van harte mag ik u feliciteren. Proficiat!!! De afgelopen week hebben de
parochiebesturen en parochianen van de H. Maria Magdalena uit Maasland, de
H. Jacobus de Meerdere uit Schipluiden en de HH. Antonius en Cornelius uit
Den Hoorn in een gezamenlijke bijeenkomst besloten de fusieaanvraag voor
de nieuwe parochie naar de bisschop te sturen. Een begeleidingsgroep van
vertegenwoordigers uit de drie parochies heeft in de afgelopen 14 maanden
enorm veel werk verzet. In deze periode zijn er rapporten voorbereid op de
taakvelden van pastoraal beleidsplan en reorganisatiestructuur: bestuur,
parochiekernen, financiën en communicatie. In een goed gevulde Schelp in
Schipluiden waren veel parochianen uit de drie parochies bijeen om de
plannen op hoofdlijnen te beluisteren. Op eerdere parochieavonden was
aandacht gevraagd voor de lokale gemeenschappen, herkenbaarheid en
betrokkenheid. In de Nieuwsbrieven bent u steeds op de hoogte gehouden van
de nieuwe ontwikkelingen. We hebben zo met elkaar mogen groeien van
“Samen werken naar Samen gaan”. De plannen zijn gereed en onder
instemmend applaus werd de fusieaanvraag door de drie parochiebesturen
ondertekend. Wanneer de bisschop over enige tijd het voorstel goedkeurt
mogen we als drie geloofsgemeenschappen verder gaan in de nieuwe
parochie. Na een periode van ruim 10 jaar samenwerken binnen Sion mogen
we aan een nieuwe fase gaan beginnen. Niet dat het werk nu klaar is. Zoals
een parochiaan na afloop van de avond zei: “Nu gaat het werk pas echt
beginnen.” Zo zal het zijn, met nog meer uitdaging en met groot enthousiasme
mogen we met elkaar werken aan het zichtbaar en kenbaar maken waar het
echt om gaat: de verkondiging in woord en daad van het Evangelie. Ieder
draagt hieraan zijn eigen steentje bij en zal zijn eigen talent inzetten. Vanuit de
gemeenschap van de HH Antonius en Cornelius hebben we onze eigen
inbreng in de nieuwe parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion.
Shaloom en mazzeltov, pastor Huub Spaan.

AGENDA
Zaterdag

overleden ouders v. Leeuwen-Beuman en zoon Piet + Han Vermeulen + Leo
en Miep v. Adrichem-Schuijt + John Reijpert + Rietje Akveld-Mielard
26-2

Zondag

27-2

Maandag

28-2

Dinsdag

1-3

Woensdag

2-3

19.00

10.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van het
koor ‘AnCor’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
EUCHARISTIEVIERING met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Zondag 27 februari 10.00 uur
Bernardus en Anthonetta v. Leeuwen-v. Leeuwen + Annie Vieveen-v. Eijk +
Koos en Astrid v. Zeijl + Maria v.d. Maarel-v.d. Harg + Antonius Nguyen Van
Quyet + Maria Vũ Thị The + Aad Ruygrok + Jan Gerritse + Geertruida v.
Marrewijk-Groenewegen + Aad v. Leeuwen + Frans v.d. Stap + Henk Mokveld
+ Gerard v.d. Ende + Jacoba ’s Gravemade + Lenie Groen-Olsthoorn + Tony
Smits + Henk v. Paassen

--19.30

AVONDGEBED in de kapel.
---

ste

1 donderdag van de maand
Donderdag
3-3 14.00
EUCHARISTIEVIERING in De
Kickerthoek voor iedereen, met name
voor de senioren.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
ste

1 vrijdag van de maand
Vrijdag
4-3 19.30

Donderdag 3 maart 14.00 uur
Sjaak en Tom Schrader + Adrianus v. Mil + Koos BergenHenegouwen +
Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Martinus v. Winden + Wilhelmus en
Margaretha de Graaf-v.d. Stap en zonen + Martinus Bentvelsen + Henk
Mokveld + Hennie de Vette + Ton Storm
Vrijdag 4 maart 19.30 uur
Tot zekere intentie + Truus v.d. Ende-v. Mil + Adriana v. Tilbeurgh + overleden
ouders v. Dam-Overgaag en familie + overleden ouders en familie SaeijsHollaardt + Eugène Saeijs
EERSTE LEZING Jesaja 49, 14-15

EUCHARISTIEVIERING in de kapel.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

Zaterdag

5-3

19.00

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

Zondag

6-3

10.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van het
herenkoor.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

19.30

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

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Cornelia Remie en Johannes Ham, die
kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 26 februari 19.00 uur
Leonardus en Magdalena Schenkeveld-v.d. Drift + overleden ouders Theo en
Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk + Kees de Leede + Jozephus Remie + Peter
Ruijgt + Annemiek Rijgersberg-Kok + Aad en Joke v.d. Poel-Kuijpers +

EVANGELIE Matteüs 6, 24-34
Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de
ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt
God en de geldduivel niet tegelijk dienen. Daarom zeg Ik jullie: maak je niet
bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over
de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam
niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en
maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer
waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan
zijn leven? En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het
veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar Ik zeg jullie: zelfs
Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. Als God
nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt
gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? Vraag
je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen
we aantrekken? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse
Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van
God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd
over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken
over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

