BELANGRIJKE MEDEDELING OVER DE BEGRAAFPLAATS
In de voorbije weken zijn er op een aantal grafvakken bordjes geplaatst waarop
aangeven dat de algemene graven in de betreffende vakken dit najaar gaan
geruimd worden. Het betreft graven van overleden parochianen in de periode
1984 tot 1988.
Ook op het toegangshek en op het mededelingenbord bij de ingang van de
begraafplaats zijn de vakken aangegeven.
Wij hebben in de achterliggende periode getracht nabestaanden van de
betreffende overledenen telefonisch te informeren. Voor het overgrote gedeelte
is dit gelukt.
Wij hebben echter geen contact kunnen leggen met nabestaanden van:
Cornelis A. Heinsbroek, geb. 09-04-1917 overl. 04-12-1987;
A.C. Romeijn, geb. datum onbekend, overl. 03-10-1986;
Lowie J. Kuipers, geb. 19-11-1921 overl. 18-10-1984;
Franciscus A. Koot, geb. 21-10-1907 overl. 19-10-1984;
Wilhelmina v.d. Heijden – Bentvelzen, geb. 19-10-1894 overl. 28-08-1984;
Johanna Alsemgeest, geb. 14-02-1938 overl. 10-04-1988;
J.M. Pirivano, geb. 08-11-1946 overl. 11-05-1988.
Bent u in de achterliggende periode niet door ons telefonisch benaderd
maar ligt er volgens u ook een familielid in één van de aangegeven
vakken begraven of bent u bekend met nabestaanden van hiervoor
genoemde overledenen verzoeken wij u te reageren via het
parochiesecretariaat telefoon 2615125. Het kan ook rechtstreeks naar
ondergetekende.
Inmiddels zijn – of worden – één dezer dagen de bij ons bekende
nabestaanden ook schriftelijk geïnformeerd.
In deze informatie wordt ook de mogelijkheid gemeld om – zo men dat wenst –
in aanmerking te komen een herdenkingsplaatje op de daartoe op ons kerkhof
geplaatste zuil aan te brengen.
De voorwaarden worden expliciet in genoemde brief vermeld.
Middels de gekozen vorm van informatie voldoet het parochiebestuur aan de
wettelijke normen en kan zij achteraf niet aansprakelijk gesteld worden.
Voor eventuele verdere vragen:
Bert Gerritse, bestuurslid beheer en onderhoud gebouwen c.a.
Tanthofkade 11 telefoon 2614657 // 06 27228339
e-mail; tanthof11@gmail.com
Het Parochiebestuur.
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ROEPING
Geroepen
maar nauwelijks geluisterd.
Gevraagd
maar nog niet geantwoord.
Gezien
maar je onzichtbaar gehouden.
De weg gewezen
maar eigenlijk willen omkeren.
Wat opent jouw hart?
EEN NIEUWE BISSCHOP
Zoals u weet, heeft Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. vorig jaar bij gelegenheid van zijn
ste
75 verjaardag aan Z.H. Paus Benedictus XVI zijn ontslag aangeboden als
Bisschop van Rotterdam. Afgelopen week is bekend geworden dat onze
Bisschop A.H. van Luyn opgevolgd gaat worden door Bisschop J.H.J. van den
Hende. We danken Bisschop van Luyn heel hartelijk voor de afgelopen jaren
dat hij onze Bisschop was en de kerk van Rotterdam heeft geleid en gediend.
We feliciteren Bisschop van den Hende met zijn nieuwe benoeming en wensen
hem een goede tijd in ons Bisdom met de vreugde en de wijsheid van Gods
goede Geest.
Op 18 juni zal Bisschop van Luyn in de Kathedrale kerk in Rotterdam afscheid
nemen van ons Bisdom. De nieuwe Bisschop mogen we verwelkomen op
zaterdag 2 juli, wanneer hij de zetel van het Bisdom Rotterdam in de HH
Laurentius en Elisabeth Kathedraal inneemt.
Parochiebestuur Onze-Lieve-Vrouw van SION.
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EUCHARISTIEVIERING met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor B. v.d .Helm.
EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en Nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor B. v.d. Helm.
--AVONDGEBED in de kapel.
ROZENKRANSGEBED in de kapel.
--AVONDGEBED in de kapel.
EUCHARISTIEVIERING waarin een aantal
jongeren het sacrament van het Heilig
Vormsel ontvangt.
Voorgangers: deken A.J.L.M. Bosman en
pastor H. Spaan.
Zang van het koor ‘AnCor’.
EUCHARISTIEVIERING met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Theodorus v.d. Zalm, die kortgeleden is
overleden.
Zaterdag 14 mei 19.00 uur
Overleden ouders Theo en Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk + Hennie de Vette +
Joop de Gier + Gré Hilkhuijsen-v.d. Linden + Louis v. Velzen
Zondag 15 mei 10.00 uur
Jan v. Winden + Kees v. Schaick + overleden ouders v. Vliet-Sunder + Joop v.
Leeuwen + Astrid Ras-v. Loenen + Magda Kouwenhoven-de Vette + Truus v.d.
Ende-v. Mil + Frans v.d. Stap + Henk Mokveld + Nicolaas Schenkeveld en
overleden familie + Jan en Plony Bentvelsen-v. Marrewijk + Catharina
Dessens-v.d. Kraan + Tony Smits + Hendrica Slootweg-Seesink
EERSTE LEZING Handelingen 2, 14a.36-41
TWEEDE LEZING 1 Petrus 2, 20b-25
EVANGELIE Johannes 10, 1-10
Waarachtig, Ik verzeker u: wie niet door de deur de hof van de schapen
binnenkomt, maar naar binnen klimt op een andere plaats, kan alleen maar
een dief zijn en een bandiet. Wie wel door de deur binnenkomt, is de herder
van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen
zijn stem. Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam, en hij brengt ze naar
buiten. En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor
hen uit, en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde
echter zullen ze nooit volgen; integendeel, ze gaan voor hem op de vlucht,

omdat ze de stem van vreemden niet kennen.’ In deze versluierende taal sprak
Jezus hen toe, maar ze begrepen niet wat Hij hun te zeggen had.
Jezus ging dus verder: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de deur voor de
schapen. Al degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en bandieten, naar
hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur; wie door Mij
binnenkomt zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond
vinden. Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren
te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in
overvloed.’
VASTENAKTIE
We hebben de blauwe kan geleegd en hierin zat het mooie bedrag van €
1079,-. Aan u allen dank voor het meedoen en ook dank aan de mensen die
rechtstreeks geld overgemaakt hebben aan de vastenaktie Den Haag. In de
vastenkalender en uit de berichten van Pater Ab hebben wij kunnen lezen hoet
hard een steuntje in de rug daar nodig is. We hebben van Pater Ab bericht
gekregen dat hij heel blij is dat de vastenaktie dit jaar speciaal aandacht voor
“zijn” straatarme land dat vaak getroffen wordt door tornado’s,
vulkaanuitbarstingen en overstromingen, met het gevolg misoogsten. Wij
wensen Pater Ab van Leeuwen gezondheid en energie om zijn werk te kunnen
blijven doen. Bedankt allemaal in het bijzonder ook de groep van de
Kinderwoorddienst!
M.O.V. groep: Missie Ontwikkeling en Vrede.
KINDERWOORDDIENST
Op een mooie palmzondag met 70 kinderen en meerdere begeleiders, zijn er
60 palmpaasstokken gemaakt en bezorgd. Wij hopen natuurlijk dat we alle
ontvangers hebben kunnen verblijden. Ook de vastenaktie is afgesloten en de
spaarpotjes zijn geteld. Namens de vastenaktie willen wij alle kinderen heel
hartelijk bedanken voor het meedoen. Super!
Zondag 15 mei is er weer een ‘gewone’ kinderwoorddienst. Speciaal denken
wij ook aan pastor v.d. Ende, die zijn 60-jarig priesterschap viert. Namens de
Kinderwoorddienst heel hartelijk gefeliciteerd.
Heb je zin om de kinderwoorddienst bij te wonen, te luisteren naar het verhaal
en te knutselen? Je bent weer van harte welkom!
De kinderwoordienstgroep
CONTACT EN BEZOEKWERK
Graag vraag ik uw aandacht voor de cursus contact en bezoekwerk (o.a.
ziekenbezoek).
De werkgroep Pastorale School zou deze cursus graag aanbieden aan de
vrijwilligers die bij blijde en minder blijde omstandigheden parochianen
bezoeken en deze de aandacht geven die ze nodig hebben. De cursus wordt
gehouden op een zaterdag. De eerste datum die mogelijk is zaterdag 28 mei,
voor de lunch wordt gezorgd. Wilt u deze cursusdag volgen, dan kunt u zich
opgeven bij het parochiesecretariaat, of via de email:
ineke.tetteroo@kabelfoon.net.
Tot ziens?
De werkgroep Pastorale school

