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Vieringen 
Zaterdag 18 nov. om 19.00 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Zondag 19 nov. om 10.00 uur is er weer de peuterviering, alle peuters zijn van harte welkom. 

Woensdag 22 nov om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Agenda: 

Zaterdag 18 nov, na de viering is de Cantorij in het Achterom bijeen. 

Vrijdag 24 nov om 19.00 uur, is Rock Solid met de nieuwe vormelingen in het Achterom 

Mededelingen.           

Congolese maaltijd op vrijdag 1 december om 18:00 uur in ’t Achterom      

Om alvast in de sfeer van het Adventsproject van dit jaar te komen, organiseert de MOV-

werkgroep van alle Claraparochies weer een gezamenlijke Adventsmaaltijd al vòòrdat de 

vieringen zullen plaatsvinden. De Adventsactie van dit jaar gaat naar CONGO en wel voor 

tienermoeders, die een driejarige opleiding aangeboden krijgen, dankzij de inzet van de paters 

redemptoristen aldaar. Dit biedt een betere toekomst voor moeder én kind(eren). Wilt u 

‘proeven’ van, én meer weten over dit mooie project, schuif dan gezellig aan bij onze speciale  

Congolese maaltijd  

Na deze maaltijd zal één of meer medewerkers van de Vastenactie een presentatie houden 

over dit project. Deze loopt al een jaar, dus er valt genoeg hierover te vertellen én te zien. 

Aanmelden kunt u telefonisch bij Betty Staartjes (604673) of bij Agatha Keijzer (604764). U 

kunt zich ook aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen dat vanaf dit weekend 

achter in de kerk ligt.                                                     Betty Staartjes en Agatha Keijzer. 

 

Zaterdag 18 nov diaconie 
Er is een extra deurcollecte voor het project wat dit weekend centraal staat: het 

verwezenlijken van een hospicehuis in Nieuwe Wetering. Wij hier in onze Clara hebben al 

zo’n huis in Nieuwkoop, nu gaat de PCI uit de hele Clara zich ook sterk maken om dat in de 

Franciscus voor elkaar te krijgen. Een mooi project dat ieder van ons aanspreekt, zichtbaar, 

dichtbij huis, dat moet ieder van ons toch aanspreken. Een huis waarin mensen kunnen 

verblijven die in de allerlaatste levensfase zijn aangekomen vinden daar een warme, huiselijke 

omgeving. 

Meer kunt u lezen op blz. 26 van samenstromen. 

Muziek en poezie 
Vrijdag 24 november 2017 thema: veelkleurigheid In de Remonstrantse Kerk, Kerkstraat 41, 

Oude Wetering. Een avond met muziek, samenzang en gedichten. 

Aanvang 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur met koffie en thee) 

Muziek: Ton Krijger, Gregorian, John Boone, Gerard Bus en Hans Lippens e.a. 

Sprekers: Pastor Marjo Hoogenbosch en Roos Ritmeester e.a. 

Toegang is gratis. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden voor het Sinterklaasfeest voor 

de kinderen van de gezinnen van de voedselbank. 

                                                                                               z.o.z. 
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“Verandering in het bisdombestuur 
 

Vicaris-generaal Mgr. Verbakel treedt terug 

 

 Met ingang van 1 januari 2018 treedt Mgr. Dick Verbakel (63) terug als vicaris-generaal van 

het bisdom Rotterdam. Dit gebeurt op zijn verzoek, omdat hij zich meer volledig wil richten 

op zijn pastorale taak van pastoor van de parochies H. Ursula te Delft en O.L.Vrouw van Sion 

in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. 

 

 Ruim twintig jaar was Dick Verbakel als bisschoppelijk vicaris en vicaris-generaal 

verbonden aan het diocesaan bestuur van het bisdom Rotterdam. Als vicaris-generaal was hij 

de rechterhand van de bisschoppen Van Luyn en Van den Hende. Vanuit het bisdom 

Rotterdam was hij eveneens lid van verschillende landelijke gremia in de Nederlandse 

kerkprovincie.  

 

 Vanaf 1 januari aanstaande blijft Mgr. Verbakel op diocesaan niveau actief betrokken bij het 

reilen en zeilen van de migrantenparochies en -gemeenschappen in het bisdom Rotterdam. 

Landelijk blijft hij voorzitter van Cura Migratorum.  

 

Met ingang van het nieuwe jaar worden andere taken van Mgr. Verbakel voortaan behartigd 

door de bisschop en door vicaris-generaal Tjeerd Visser.” 

 

 Graag bid ik Mgr. Verbakel Gods zegen toe bij de vervulling van zijn werk als priester in het 

ambt van pastoor. 

 

 Met vriendelijke groet en in gebed verbonden, 

 

 + J. van den Hende 

 

Bisschop van Rotterdam 

 


