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Beste mede-parochianen, 
 
Hebt u mededelingen die u graag geplaatst wilt hebben? Daarvoor 
biedt dit blad ook ruimte. In verband met het maken en 
vermenigvuldigen van dit blad, verzoeken wij u om kopij voor het 
februarinummer in te leveren vòòr 20 januari as. Dit kan alleen 
gestuurd worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl 
 
 
 

Wachtend op de nieuwe morgen.. 
 
Op vele plaatsen in onze wereld is het donker. 
Aleppo, Berlijn en Ankara, het is een onafzienbare rij van namen. 
Zal er ooit een stad van vrede, zal er ooit bevrijding zijn? 
Als ook dit jaar mensen naar de kerken stromen, dan is het niet 
om weg te dromen, maar dan heeft het meer iets van een protest. 
We leggen ons niet neer bij geweld. We wijken niet voor 
onverdraagzaamheid. 
In het donker van de nacht, in het donker van de tijd, komen wij samen 
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om een oud verhalen te horen en -  met de engelen - de hemel open te 
zingen.  
Een Kind wordt ons geboren, Vredevorst, ‘God zal ons redden’ is zijn 
naam.  
Natuurlijk zullen we ons koesteren in het zingen van de klassiekers als  
“Stille nacht” en “de Herdertjes”. Het kindje in de kribbe zal mensen 
vertederen. 
 
Maar er zullen ook liederen zijn, die als het ware tegen de stroom in, 
ons geloof verkondigen. Dat stille protest en niet aflatende geloof  vind 
ik terug in het volgende lied: 
 
“Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder, op de nieuwe morgen wacht: 
Vrijheid wordt aan u verkondigd, door een koning zonder macht 
 
Onze lasten zal Hij dragen, onze onmacht totterdood 
geeft als antwoord op ons vragen ons zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen, liefde straalt als morgenrood. 
 
Tot de groten zal Hij spreken, even weerloos als een lam 
het geknakte riet niet breken, Hij bewaakt de kleine vlam: 
hoort en ziet het levend teken van een God die tot ons kwam” 
 
(t.H.Jongerius) 
  
 
Namens de pastores van onze regio wens ik U: 
 
Gezegende Kerstdagen en (alvast) een Zalig Nieuwjaar. 
 
 

                              pastor Wim Vlooswijk 
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Heilige Maria, moeder van God 
Woensdag 4 januari 11.00 uur Eucharistieviering in De Kuijer 

Voorganger: J.Dresmé 
 

 
Openbaring des Heren 

Zondag 8 januari 9.30 uur, Eucharistieviering, nieuwjaarsreceptie 
 

Voorganger:   Pastor L. Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Lector: Dhr. J. Boers 
Acolieten: Stan Wenneker, Leon Veens 
Intenties: To Pols, Ankie Brink-v.d. Meer, overleden ouders 

v.d.Laan-Baas, Lidy Snoek-Hartman en overleden 
ouders, Coby Galesloot-Jansen en overleden ouders, 
Martin v.d. Bruggen, Jan Overes 

 
 
 

Donderdag 12 januari 9.30 uur, Woord- en Communieviering 
 

Voorganger: Diaken W. Balk 
 
 
 

Tweede zondag door het jaar 
Zondag 15 januari 9.30 uur, Oecumenische Viering 

 
Voorganger: Diaken W. Balk, Ds.E-J. van Katwijk 
Koor: Cantorij 
Intenties: Gijsje Stalenhoef, Ida Vendrig- Kat, Ria Galesloot-v.d. 

Meer 
 Er wordt gecollecteerd voor de voedselbank 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derde zondag door het jaar 
Zaterdag 21 januari 19.00 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Liturgiegroep 
Lector: Liturgiegroep 
Intenties: Overleden ouders v.d. Laan-Aartman en broer, Joop 

Pronk, overleden ouders Kruyshaar-Verbraak, Lia Smits- 
de Groot, Nic Breed 

 
 

Vierde zondag door het jaar 
Zondag 29 januari 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor J. Dresmé 
Lector:  Mevr. C.Schoordijk  
Acolieten: Lianne Malij, Elina van Zuijlen 
Intenties: Gerda Stalenhoef, overleden ouders Van Diemen- 

Sondorp, overleden ouders De Groot- van Dam, 
overleden ouders Schoordijk- Baar 
 

 
 

Woensdag 1 februari 11.00 uur Woord- en Communieviering 
 in De Kuijer 

Voorganger: W. Balk 
 
 
 

 
Beste acoliet,  als je staat ingedeeld en je bent op dat moment niet 
beschikbaar,  probeer dan even voor die tijd met iemand te ruilen, lukt 
dit niet bel dan naar mevr. W. Wenneker Tel 251589 
 
 

 
 
 

 
            
 



Vanuit de bezoekersgroep in Nederhorst den berg: 
 
Al jarenlang worden de parochianen vanaf 75 jaar en ouder rond hun 
verjaardag bezocht door iemand van de bezoekersgroep. 
Dit jaar gaan we dit anders doen: de parochianen vanaf 75 jaar krijgen 
nu een verjaardagskaart toegestuurd en vanaf 80 jaar komen we op 
bezoek  rond hun verjaardag. 
Als er parochianen zijn die het toch prettig vinden dat er iemand van de 
bezoekersgroep langs komt, laat het dan even op het secretariaat 
weten. 
 
De bezoekersgroep 
 
 

Maria 
 
Iedereen weet hoe Maria er uitziet en zal haar beeltenis kunnen 
herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over 
haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo 
populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons? 
 
In het Catharijneconcent museum in Utrecht kunt u van 10 februari t/m 
20 augustus 2017 het wonderlijke levensverhaal van Maria in de kunst 
verbeeld zien.  
De tentoonstelling Maria blijft ruim 6 maanden open om heel Maria-
minnend Nederland de kans te geven haar te ontmoeten. Want 
ongeacht cultuur of religie, Maria is van alle tijden en van iedereen.  
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Secretariaat 
 
Op maandag 2 januari zal het secretariaat ( de Molshoop) 
gesloten zijn. 
 
Oecumenische berichten 
 
15 januari  - 9.30 uur in de OLV Hemelvaart dienst voor de Eenheid 
van de christenen thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ 
 
Voorgangers zijn diaken Wim Balk en ds. Evert-Jan van Katwijk, 
Claudette Baar en Herman van der Molen, de cantorij o.l.v. Peter den 
Ouden begeleidt de zang 
 
 
 
Dinsdag 31 januari filmavond inloop 19.30 aanvang 20.00 uur 
 
In de Bergplaats wordt de film ‘Red Turtle’ vertoond. 
 
Een man lijdt schipbreuk en spoelt aan op een onbewoond eiland. Het 
eiland wordt bevolkt door krabben, vogels en schildpadden. Hij 
probeert van het eiland te ontsnappen maar een grote rode schildpad 
maakt hem dat onmogelijk. De ontmoeting met de schildpad zal zijn 
leven definitief veranderen. 
U bent allen van harte welkom! 
 
 
 

 


