VERVOLG VAN DE VOORKANT
zijn, een tijd om samen te luisteren naar een lezing, een tijd om koffie en thee
te drinken en een tijd om de maaltijd te gebruiken.
Binnen Sion worden er drie van zulke dagen gehouden.
Steeds zijn we op deze donderdag in een andere parochie te
gast. U mag ze allemaal meemaken, maar ook intekenen
voor één of twee dagen.
De data zijn:
donderdag 17 maart in Den Hoorn
donderdag 24 maart in Maasland
donderdag 6 maart in Schipluiden
U kunt zich per email of telefonisch opgeven bij het
parochiesecretariaat.
Er wordt geen vaste bijdrage gevraagd voor de deelname
aan deze dag. Aan het eind van de dag is er wel gelegenheid
om een vrijwillige bijdrage te geven voor het dekken van de
onkosten en voor het vastenaktieproject in Filippijnen.
PAASSPEKTAKEL
Evenals vele jaren hiervoor zal in de Paasnacht weer het Paasspektakel
plaatsvinden. Dit Spektakel wordt vormgegeven door de Tienertourgroepen in
de 3 parochies van de samenwerkende parochies van Sion; Den Hoorn,
Schipluiden en Maasland. In de Paasnacht komen de tieners (12 tot 15 jaar) bij
elkaar en fietsen onder begeleiding van post naar post, waar elke keer allerlei
activiteiten plaatsvinden rondom het thema: “Geloof in je keuze”.
Omdat we de laatste jaren geen nieuwe tienertourgroep hebben kunnen
opstarten zijn we op zoek naar begeleiders. Voor dit Paasspektakel worden
ouders gezocht die gastouder en begeleider zouden willen zijn.
Wat wordt er van deze gastouders verwacht? Op de eerste plaats een stuk
enthousiasme. Daarnaast de bereidheid om in de Paasnacht de tieners te
begeleiden. Daarvoor zijn minimaal 4 ouders nodig: 2 om met de tieners mee
te fietsen en 2 om in onze parochiezaal de groepen vanuit de andere parochies
te ontvangen en te begeleiden. De avond start om 23.00 uur. Bij het
ochtendgloren wordt het Paasvuur ontstoken en wordt het Paasspektakel
afgesloten. Het Paasspektakel is al jaren een groot succes, mede door de inzet
van Sander Wessels. Hij is bereid om ons in het voortraject te ondersteunen,
maar zal niet zelf in de Paasnacht aanwezig kunnen zijn.
U begrijpt dat het voortbestaan van het Paasspektakel afhankelijk is van
gastouders die de tieners willen begeleiden. Dus wij rekenen op u.
Graag uw aanmelding per email: Sander Wessels, dasawes@kabelfoon.nl
Mocht u meer informatie willen of vragen hebben neemt u dan even contact
met ons op.
Namens het parochiebestuur,
Elma van den Engel-Brinkhof,
portefeuillehouder catechese.
email: rfengels@tele2.nl
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Beste Parochianen,
Deze week ontvangt u bij het parochieblaadje de vertrouwde Vastenkalender.
Ook dit jaar bieden de gezamenlijke MOVgroepen van Sion u een kalender aan
waarin opgenomen alle vieringen en activiteiten in de veertigdagentijd.
Daarnaast is er ook aandacht voor het Vastenactieproject uit de Filippijnen en
kleine bezinningsteksten om even bij stil te staan. Ik hoop dat de kalender een
goede plaats in huis mag krijgen zodat we samen de Veertigdagentijd tot een
mooie en betekenisvolle tijd kunnen maken.
Daarom vragen we u nu al aandacht voor twee activiteiten in deze komende
periode. Maar allereerst maak ik u er op attent dat de Aswoensdagviering om
19.00uur begint.
KLOOSTERDAGEN IN SION
In de drie samenwerkende parochies van
SION
gaan
we
weer
zogenaamde
kloosterdagen houden. Ga eens een dag leven
als een kloosterling. Maar dan gewoon met een
groep mensen in de parochie. Het idee is om
een dag in de vastentijd, van 9.30 uur in de
morgen tot 15.15 uur in de middag, met een
groep mensen te leven als kloosterlingen en op
die manier de vasten extra diepgang te geven.
Het ritme van een kloosterling wordt bepaald
door samen te bidden op gezette tijden van de
dag. Door het luiden van de bel wordt iedereen
voor het gebed opgeroepen. Ook zijn er
perioden waarin er niet wordt gepraat. Er is een dagindeling waarin er een tijd
is voor meditatie, een tijd om te werken, een tijd om samen bezinnend bezig te
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
Zaterdag

Zondag

5-3

6-3

Maandag

7-3

Dinsdag

8-3

19.00

EUCHARISTIEVIERING met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan en
Pastor J. Eijken

10.00

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

19.30

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

Zaterdag 5 maart 19.00 uur
Jo Vieveen-v. Oosterhout + 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
Zondag 6 maart 10.00 uur
Gijsbertus en Grar Bentvelsen-v. Leeuwen en kinderen + 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 + Wim en Grar
Bentvelsen-v. Zon + Ke Lioe Khouw + 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 + Piet v. Leeuwen + Pieter en
Guurtje Ris-Molenkamp + Tony Smits + Tom Schrader

--EERSTE LEZING Deuteronomium 11, 18. 26-28

Aswoensdag
Woensdag
9-3

Donderdag

10-3

Vrijdag

11-3

19.30

19.00

AVONDGEBED in de kapel.

ASWOENSDAGVIERING met zang van het
dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
---

19.30

WOORD- en GEBEDSDIENST in de kapel met
vastenoverweging.
Thema: Maak ons tot mensen naar Uw hart.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

ste

1 weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag
12-3 19.00
EUCHARISTIEVIERING met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag

13-3

10.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met
Kinderwoorddienst en Nederlandse liederen.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Cornelia Remie en Johannes Ham, die
kortgeleden zijn overleden.

EVANGELIE Matteüs 7, 21-27
Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen
zullen Mij op die dag zeggen: “Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam
geprofeteerd, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben
we niet in uw naam veel machtige daden gedaan?” Maar dan zal Ik hun
openlijk zeggen: “Nooit heb Ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders
van Gods wet!”
Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man
die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen
omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in,
want het was op de rots gegrondvest. Ieder die deze woorden van Mij hoort en
ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op
zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en
ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het werd één grote ruïne.’
TAIZEVIERING
Op zondag 6 maart is er weer een Taizéviering om 19.30 uur. Het avondgebed
in de traditie van Taizé is een bezinningsviering waarin de liederen van Taizé
worden gezongen, we luisteren naar het Evangelie van de zondag en een
ogenblik stil zijn voor eigen meditatie. Iedereen is van harte uitgenodigd om
hierbij aan te sluiten en mee te doen.

