
 
 
 
Het Onze Lieve Vrouwtje 
 
 
Maandelijks informatieblad van de 
O.L.V. Hemelvaartparochie,  
Dammerweg 6,  Nederhorst den Berg. 
Tel 0294-251315   
Mw. Wenneker,  contactpersoon 
Bank NL19RABO 03 88 277 521 t.n.v.  
RK. Kerk Nederhorst den Berg 
Hemelvaart@kanparochies.nl 
 
 

NOVEMBER 2017  
 
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 
decembernummer in te leveren vòòr 20 november as. Dit kan alleen 
gestuurd worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl  
 
 
 

 
 

Wegens de regioviering is er in de KAN-parochies geen 
viering op zondag 5 november as. 
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Advent 

Bijna gaat het misten: de mensen bewegen 
snel en onrustig in zichzelf verdiept; 
het licht is traag, het houdt de stemmen tegen, 
de wind hangt willoos in het grauw verschiet. 

Wij raken langzaam los van alle dingen, 
niets is er, dat ons nog verbergen kan, 
wij zoeken overal herinneringen, 
maar weten er de vruchteloosheid van, 

tot alles uit ons hart is weggeslagen 
dan, plotseling, begint een helder vragen, 
voorzichtig eerst, wij zijn het licht ontwend, 
maar onweerstaanbaar groeiend door de dagen, 
zingend en stralend, - want het wordt Advent. 

  

Gabriel Smit 

in : Kerstgedichten, 

Den Haag 1963, Chr. Leeflang  

 
 
 
 
 
 



 
Dertigste zondag door het jaar 

 
Woensdag 1 november 11.00 uur, Woord-en Communieviering in 

De Kuijer 
 
Voorganger: Diaken W. Balk 
 
 

Eenendertigste zondag door het jaar 
Zondag 5 november 10.30 uur, Eucharistieviering 

Regioviering H. Vitus Hilversum 
 
Voorganger: regiopastores 
Koor:   alle koren 
Intenties: Wim Mulders en tante Marie, overleden Kruyshaar-
  Verbraak, Henny Bos, Wim v. Wijk 
 
Wegens de regioviering is er in de KAN-parochies geen viering op 
zondag 5 november 
 

 
Donderdag 9 november 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastoor J. Dresmé 
 

Tweeëndertigste zondag door het jaar 
Zaterdag 11 november 18.00 uur, St.Maartenbijeenkomst 

 
Voorganger: Parochianen en Ds.E.J. v. Katwijk 
 

Zaterdag 11 november 19.00 uur, Eucharistieviering 
 

Voorganger: Pastoor J. Dresmé 
Lector:  Dhr. J. Boers 
Acolieten: Lianne Malij, Elina v. Zuijlen 
Intenties: To Pols, overleden ouders v.d. Laan- Aartman en 

overleden broer, Joop Pronk, uit dankbaarheid voor 
100ste levensjaar, Henny Bos, Wim v. Wijk 

 
 



 
Dinsdag 14 november 14.30 uur, Kindercatachese 

 
 
 

Drieëndertigste zondag door het jaar 
Zondag 19 november 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector:  Dhr. H.v.d. Molen 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor:  Maria-Martinus 
Intenties: Ben Smits en kinderen, Bert Ketelaar, Nic Breed, Arie 

v.d. Laarse, overleden ouders Adolfs-v.d. Holst en 
overleden broer 

 
 

Christus, Koning van het heelal 
Zondag 26 november 9.30 uur, Euchariatieviering 

KAN-viering 
 

Voorganger: Pastor L.Wenneker, Diaken W. Balk 
Koor: KAN koren 
Intenties: Uit dankbaarheid t.g.v. 35-jarig huwelijksfeest, Dick v.d. 

Velden, Wim Mulders en tante Marie, Arie v.d. Laarse 
 

 
Dinsdag 28 november 14.30 uur, Kindercatachese 

 
 

1e Zondag van de Advent 
Zondag 3 december 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector: Mevr. W.v.d. Linden 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Jan Overes, Ton Hageman, Ali v. Wijk- Smits, overleden 

ouders Adolfs-v.d. Holst en overleden broer 
 

 



 
Woensdag 6 december 11.00 uur, Woord-en Communieviering in 

De Kuijer 
 
Voorganger: Diaken 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 
 
      
Filmavond : dinsdag 31 oktober 2017 aanvang 20.00 uur 
 
‘A Separation’  (Een scheiding) van de Iraanse regisseur Ashar 
Farhadi uit 2011 
 
‘A Separation’ is op het filmfestival van Berlijn met de Gouden Beer 
bekroond. De film toont allereerst de scheiding van een Iraans 
echtpaar, Simin en Nader. De vrouw, Simin, wil weg uit Iran omdat zij 
denkt dat haar dochter buiten Iran meer toekomst heeft. Haar man, 
Nader, wil bij zijn vader blijven die Alzheimer heeft en hij wil hem niet 
achterlaten.  
De filmtitel ‘een scheiding’ verwijst niet alleen naar het echtpaar Simin 
en Nader, maar ook naar de kloof tussen alle personagers die in de film 
een rol spelen. Gaandeweg wordt de scheiding zichtbaar tussen alle 
mensen in de film. Gevangen als zij zijn in hun eigen zorgen. Farhadi 
zorgt ervoor dat ieders standpunt inleefbaar is. Zonder kritiek te uiten 
op de Iraanse samenleving of de politiek laat hij de  complexiteit zien 
van de omgang tussen mensen.  
 Wat de film zo schrijnend maakt, is de suggestie dat de ruzie 
met een beetje kundige bemiddeling zo verholpen zou zijn. Een 
scheiding die eigenlijk door geen van de partijen gewenst is. Maar elke 
poging om de zaak te schikken, van beide kanten, stuit op hindernissen 
als trots, argwaan en religie, en de nauwelijks met een menselijke maat 
metende Iraanse wetgeving.  
Door op enkele momenten iets van lichtheid toe te laten, een flard 
humor, behoedt Ashar Farhadi zijn film voor een loodzware tred. Je 
blijft hopen op een goed einde.  



 
 



 
 

ALLERZIELEN - ALLERHEILIGEN 
 

De rosse blaren van de najaarsbomen 
beleggen ’t macadam met gouden zomen. 
Er dwaalt een blijde stemming in de stad 

van wemelende mensen, weeldezat. 
De zon met gouden draden, fijn als rag 
spint haar kleed voor allerheiligendag. 

Ach kind er hangt 
een waas van weemoed over! 

zie jij ’t dan niet? 
De glans van zon en lover 

is niet zo helder als je meisjeslach; 
‘t is immers morgen allerzielendag! 
Voel jij niet dat in elke vreugde trilt 

het leed om ‘t niet bezit van wat je wilt? 
Het leed om ’t niet-bezit van je verlangen, 

Zo dat de zon half 
in de mist blijft hangen. 

  
 
Gaston Burssens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


