CURSUS CONTACT- EN BEZOEKWERK IN DE PAROCHIEZAAL
Aanstaande zaterdag 28 mei vindt de cursus contact en bezoekwerk in de
parochiezaal in Den Hoorn plaats. De cursus begint om 10.00 uur, voor de
lunch wordt gezorgd. Mocht u interesse hebben dan kunt u nog meedoen aan
deze cursus. Meld dit dan aan Ineke Tetteroo 06-18556306.

SAMEN
MET
EN

HEMELVAARTWANDELING 2011
Ook dit jaar wordt er in Schipluiden op Hemelvaartdag, donderdag 2 juni weer
een dauwtrap/hemelvaartwandeling gehouden. Net als vorig jaar zullen wij
vanuit het Corneliusgezelschap aansluiten bij deze wandeling; een kleine
bezinningstocht in ons prachtig groene buitengebied, waarna we een
gezamenlijk ontbijt zullen nuttigen met aansluitend de Hemelvaartsviering rond
het Jacobusaltaar.
’s Morgens vroeg verzamelen we rond 5.30 uur in de Schelp om van daaruit in
verschillende groepen te vertrekken voor de wandeltocht met als thema :
Lichtpuntjes voor onderweg
Ergens halverwege zullen we een pauze
houden om een kopje koffie of thee te drinken.
De tocht is ongeveer 10 kilometer lang en rond
de klok van 9.00uur komen we terug in de
Schelp waar een ontbijttafel voor ons klaar
staat. Ook dit jaar vragen wij u weer een
broodpakketje mee te nemen voor het
ontbijtbuffet en achter te laten in de Schelp.
Wilt u meelopen op donderdag 2 juni, dan kunt
u zich aanmelden vóór 1 juni a.s. bij:
Carla v.d. Berg, Seringenstraat 2,
tel.nr. 3809324,
Lucia Limberger, Tjalk 29, tel.nr. 3809817
of via het parochiesecretariaat,
tel.nr. 3801810, mailadres:
secretariaat@schipluiden.jacobuskerk.nl.
GEBED OM DE GEEST

Kom Geest van uittocht en bevrijding
stuwkracht naar een nieuwe wereld
verzacht ons hart
maak wijd open ons verstand
verheug ons, vuur ons aan.
Fragment uit een gebed van Huub Oosterhuis.
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29 mei 2011

“Kom Heilige Geest”
Deze zondag is het feest. In een feestelijke Eucharistieviering
vieren we onze dankbaarheid bij gelegenheid van het 50-jarig
Priesterschap van pastor de Groot. Het merendeel van deze jaren
heeft hij in Den Hoorn doorgebracht. Vanaf 1972 is hij dienstbaar
geweest in onze parochie in Den Hoorn, eerst als kapelaan en
vanaf 1977 als pastoor van de H. Antonius en H. Cornelius. Ook
na zijn emeritaat is pastor de Groot in onze parochie actief
gebleven. Elke maand de viering in de Kickerthoek en de Eerste
Vrijdagviering in de kapel, daarnaast in het weekend en af en toe
assisteert hij bij een uitvaart. Als parochiegemeenschap mogen
we blij en verheugd zijn met zoveel betrokkenheid en
verbondenheid aan de geloofsgemeenschap van Den Hoorn.
Reden om vreugdevol en met dankbaarheid er zondag een feest
van te maken. Te midden van zijn familie en vrienden vieren we
dan ook van harte dit Gouden jubileum. Zondag steken we de
vlag uit en leggen de loper uit. Het gelegenheidskoor onder
leiding van Sonja Nowee zal feestelijke klanken voortbrengen en
samen mogen we, oud en jong, volop vieren. Daarom nodigen we
u allen zondag om 10.00uur van harte uit naar de kerk te komen.
Na afloop van de viering is er gelegenheid de jubilaris te
feliciteren. We wensen pastor de Groot nog een goede
gezondheid toe en een mooie tijd in onze parochiegemeenschap.
Namens het parochiebestuur, pastor Huub Spaan.

AGENDA
Zaterdag

28-5

19.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met zang
van het kinderkoor.

Zondag

29-5

10.00

FEESTELIJKE EUCHARISTIEVIERING b.g.v.
het 50-jarig priesterjubileum van pastor L. de
Groot met zang van het dameskoor ‘Con
Amore’.
Voorgangers: Pastor L. de Groot en
pastor H. Spaan.
Thema: De goede Geest.

Maandag

30-5

Dinsdag

31-5

Woensdag
1-6
Hemelvaartsdag
Donderdag
2-6

--19.30

ste

1 vrijdag van de maand
Vrijdag
3-6 19.30

Zaterdag

Zondag

4-6

5-6

19.00

Zondag 29 mei 10.00 uur
Aad Mooijman + Aad Ruygrok + Jan Gerritse + Frans v.d. Stap + Henk
Mokveld + Nicolaas Schenkeveld en overleden familie + Tony Smits +
Johannes Ham en Hendrica Ham-van Tongeren + Antonius Nguyen Van Quyet
+ Maria Vũ Thị The + overleden familie BergenHenegouwen + Aad v.
Marrewijk
Donderdag 2 juni 10.00 uur
Koos BergenHenegouwen + Sjaak en Tom Schrader + Adrianus van Mil +
Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Martinus v. Winden + Henk Mokveld +
Martinus Bentvelsen + Ton Storm + Hennie de Vette

AVONDGEBED in de kapel.
---

10.00

Johannes en Theodora v. Eeden-Alsemgeest + Leo en Miep v. AdrichemSchuijt + John Reijpert + Corrie v. Leeuwen-v. Dijk + Rietje Akveld-Mielard +
Cornelia Remie

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

Vrijdag 3 juni 19.30 uur
Tot zekere intentie + Truus v.d. Ende-v. Mil + overleden ouders v. DamOvergaag en familie + overleden ouders en familie Saeijs-Hollaardt + Eugène
Saeijs + Adriana v. Tilbeurgh
MISINTENTIES EERSTE DONDERDAG VAN DE MAAND
De misintenties van de eerste donderdag van de maand zijn opgenomen in de
viering van Hemelvaartsdag, omdat de viering in de Kickerthoek deze maand
komt te vervallen.

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

EERSTE LEZING Handelingen 8, 5-8. 14-17

10.00

EUCHARISTIEVIERING met zang van het
herenkoor.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

19.30

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

EVANGELIE Johannes 14, 15-21
Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag. En Ik zal
de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal
zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze
Hem niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en
zal in jullie zijn.
Ik laat jullie dus niet verweesd achter: Ik kom bij jullie terug. Want nog maar
een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, terwijl jullie Mij wel zullen zien,
want evenals Ikzelf zullen ook jullie leven. Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn
Vader ben, en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben. Wie zich aan mijn
opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt, die is het die Mij liefheeft, en
wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader hém liefheeft, en ook Ik zal hem
liefhebben en Mij aan hem openbaren.’

MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Theodorus v.d. Zalm, Wilhelmus v. Schie en
Wilhelmina v. Vliet-v. Leeuwen, die kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 28 mei 19.00 uur
Voor een zieke echtgenote en moeder + Wim en Truus van Dijk + Aad van
Geest + Kees de Leede + Jozephus Remie + Henk en Helena v.d. StapTetteroo + Martina Biemans-Wubben + Hennie de Vette + Joop de Gier +

TWEEDE LEZING 1 Petrus 3, 15-18

