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Vieringen 
Zondag 27 jan. om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. Lords Voice. 

Woensdag 30 jan. om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zaterdag 2 febr. om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Maandag 28 januari 19.30 uur: werkgroep Oogstdankdag in de Achterkamer 

Donderdag 31 jan kunt u het nieuwe blad samenstromen weer in uw bus tegemoet zien, 

                                                            tegelijkertijd met de kerkbalans 

Mededelingen.  

Kinderkerk: 
Op zondag 10 februari is er weer kinderkerk (let op, deze kinderkerk is verplaatst van 

zaterdag 2 februari naar zondag 10 februari). Tijdens de kerkviering staat Maria Lichtmis 

centraal, de kinderen kunnen van Pastor Bosma de kinderzegen ontvangen. Ook bij de 

kinderkerk zullen we hier aandacht aan besteden, met een verhaal en een leuke knutsel.  

Graag tot ziens op zondag 10 februari om 9:15 uur. 

Gebedsweek  voor de eenheid van de christenen 
Zaterdag 26 jan. om 19.00 uur oecumenische viering bij de sluiting van de gebedsweek voor 

de eenheid van de christenen. Ds Marina v/d Zwaag en diaken Andre v. Aarle gaan voor. De 

cantors nemen ons zingend bij de hand.  Verdere medewerking van de werkgroep. 

Als leden van verschillende geloofsgemeenschappen willen wij hier samen bidden om 

eenheid. Het thema is ‘Recht voor ogen’. De tekst van de Week van Gebed voor de eenheid 

van de christenen, dit jaar gekozen door de kerken van Indonesië, is: ‘Zoek het recht en niets 

dan het recht’. Deze bijbelse oproep is dringend in alle  situaties waarin verdeeldheid en 

conflict opnieuw de kop opsteken. Als we samen bidden, worden we eraan herinnerd dat het 

onze roeping is als leden van het lichaam van Christus om het recht te zoeken en te 

belichamen. Onze eenheid in Christus geeft ons de kracht om deel te nemen aan de grotere 

strijd voor gerechtigheid en de waardigheid van het leven te bevorderen. 

Na afloop van de viering is er koffiedrinken achter in de kerk.                            

 

Maria Lichtmis. 

Vrijdag 1 februari om 19.00 uur gaan wij het feest vieren van Maria Lichtmis. Dit gebeurt 

voor de hele federatie in de kerk van Hoogmade.  U bent allemaal van harte welkom. U mag 

ook kaarsen van thuis meenemen. Die zullen worden gezegend.  

Na afloop kunt u ook de Blasiuszegen ontvangen. Komt u ook? En neem anderen m   
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Let op, verzet. 
De kinderzegen en kinderkerk wat in samenstromen staat tijdens de viering op zaterdag          

2 febr. om 19.00 uur is verzet naar zondag 10 febr. tijdens de viering om 9.15 uur. 

Achter in de kerk is een kleine tentoonstelling te zien over de kinderzegen en Blasiuszegen. 

Neem even de tijd om dit te bezichtigen, voor of na de viering. 

 

 

Zilveren feest. 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Mgr. van Luyn tot bisschop werd gewijd in de kathedrale 

kerk van de H.H. Laurentius in Rotterdam.  Dat gebeurde op 12 febr. 1994 in deze kathedraal. 

Op 10 febr. a.s. om 11.00 uur zal hij de eucharistie viering leiden in deze kerk uit 

dankbaarheid voor dit zilveren jubileum. Direct na de viering is er gelegenheid om hem te 

feliciteren in een te houden receptie in de parochiezaal en de plebanie. Er wordt koffie of thee 

met een broodje geserveerd. Opgave om dit bij te wonen  kan via 010-2815183 of via de mail: 

a.d.jong@bisdomrotterdam.nl 

 

De gelijkenis van 'De arbeiders in de wijngaard'         Matteüs 20: 1 – 16     
 

Priester of diaken willen worden, of heeft u de behoefte om daarover eerst wat meer te weten 

te komen, dan heeft u nu de kans om met de mensen daarover te praten.  Want op zondag 10 

febr. is er een Orientatiedag op Vronestyn. Van 14.00 uur tot 16.30 uur zullen er stafleden en 

studenten aanwezig zijn om te vertellen wat een opleiding tot diaken of priester inhoud. Heb 

je interesse, of weet je iemand uit je familie of omgeving, maak hem er dan op attent. Het 

adres is: Park Vronestyn 14, 2271 HS in Voorburg. Aanmelden voor opleiding tot priester of 

diaken kan bij W.Broeders, 070-3873804 of op zijn mobiel 06-27140117. 

 

 

Iets voor u?                                                   
Vanaf 31 januari start de Marriage Course in onze parochie. Voor ieder stel die wil investeren 

in hun huwelijk of relatie. 

De cursus bestaat uit acht donderdag-avonden, die steeds aanvangen met een romantisch diner 

voor twee. Daarna worden er korte inleidingen gegeven, waarmee de stellen aan de slag gaan. 

Meer informatie vind u op de parochie-website.                              Pastor Hoogenbosch, 

mailto:a.d.jong@bisdomrotterdam.nl

