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Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 1 feb. t/m wo. 22 feb.
Wo. 1 feb.
Wo. 8 feb.
Wo. 15 feb.
Wo. 22 feb.

10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.
10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Koffie ochtend op 15 Maart.
In verband met de verkiezingen is de zaal is de hele dag bezet. Dus
geen inloopkoffie. En ook de dinsdagavond ervoor als de zaal gereed
gemaakt is, kan het koor er niet gaan zingen.

Overige Agenda, wo. 1 feb. t/m wo. 22 feb.
Donderdag 2 febr. Om 19.00 uur: Vergadering van de
Pastoraatsgroep in de Torenkamer.(ingang Paulus Borstraat.)
Maandag 6 februari: om 14.30 uur: Woord en communie viering in
Puntenburg, in ruimte Welzijn. Van harte uitgenodigd!

Maria Lichtmis
Op donderdag 2 februari wordt in de St. Josephkerk in
Hooglanderveen een feestelijke eucharistieviering gehouden ter ere
van Maria Lichtmis, het feest van “De opdracht van Jezus in de
tempel”. De viering begint om 19:30 uur in de kerk, waarna wij, wie
dat wil, in processie naar de Lourdesgrot trekken. De mensen die in
de kerk blijven zitten kunnen alles via de geluidsinstallatie volgen en
meezingen. Bij de Lourdesgrot worden eventueel meegenomen
kaarsen van thuis en brandende waxinelichtjes door de voorganger
gezegend (pastor Roderick Vonhögen). Daarna pakken wij allemaal
een waxinelichtje en gaan wij terug om deze bij Maria voor in de kerk
te zetten en vieren wij de eucharistie.
Na het slotlied wordt de mogelijkheid geboden om de Blasiuszegen
te ontvangen.
Daarna is iedereen van harte welkom om met ons in de parochiezaal
koffie te drinken.

Verhuizen / een verzoek.
Daar de gemeente binnenkort niet meer automatisch uw nieuwe
adres doorgeeft aan het secretariaat van de parochie Onze Lieve
Vrouw, vragen we u dit zelf te doen.
Mocht u naar een andere plaats gaan verhuizen, dan is het de
bedoeling, dat u uw nieuwe adres bij het secretariaat van de
desbetreffende parochie doorgeeft.
Wilt u elkaar daarop attenderen? Hartelijke dank.

In memoriam Tiny van der Lugt.
Op zondagavond 22 januari is Tiny van der Lugt in alle rust
overleden. Haar familie had haar die avond nog bezocht in het
ziekenhuis en een uurtje later heeft ze haar leven teruggegeven aan
haar schepper.
Tiny was een goed mens vertelde de familie. Ze had een groot hart,
vooral voor mensen die het niet zo goed hadden als zij. Ze heeft veel
gereisd in haar leven. Daar genoot ze zo van. Haar gezondheid was
niet zo goed. Ze is veel ziek geweest. Tiny heeft een grote
vriendenkring om haar heen. Ze hield erg veel van bridgen. En toen
ze zelf niet meer zo goed kon autorijden, werd ze door bridgegenoten opgehaald. Tiny heeft haar leven lang aan de
Groningerstraat gewoond. Ze had hele goede contacten met de
buren aan beide kanten. Daarom wilde ze ook niet verhuizen. Het
leven was op deze manier goed. De buren waren als een veilige
mantel om haar heen. Daar kon ze altijd op vertrouwen. Zelf heeft ze
op het laatst gezegd: het is goed zo. We hebben haar nog mogen
ontmoeten bij de Adventsviering vorig jaar. Nu mag ze voortleven in
het volle Licht, bij God.
Haar uitvaart en begrafenis heeft op maandag 30 januari
plaatsgevonden.

Spreuk van de maand:
Als je je met niemand vergelijkt,
word je wie je bent.
(Krishnamurti)

Jongerenreis naar Israël
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2017 een jongerenreis (16 tot
30 jaar) naar Israël.
Nazareth staat op het programma, maar ook de berg Karmel en het
meer van Galilea. De deelnemers gaan op zoek naar de Jordaan
waar Jezus gedoopt is. In het stadje Betlehem waar Jezus is
geboren, is de worsteling tussen Palestijnen en Israëli’s om met
elkaar te leven goed zichtbaar. “We gaan zwemmen (= drijven) in de
Dode Zee en uiteraard gaan we ook naar de prachtige stad
Jeruzalem met de Olijfberg, de heilig Grafkerk en de Klaagmuur. Het
is te veel om op te noemen, maar het wordt een prachtige reis,”
aldus de pastoors Peter Ambting en Gerben Zweers. Zij hebben de
leiding over deze reis. De geplande reisdata zijn 20-28 juli, de prijs is
ongeveer 999 euro. Aanmelden: uiterlijk 12 mei.
Voor meer informatie:
 pastoor Ambting: p.ambting@mlparochie.nl
 pastoor Zweers: pastoorzweers@gmail.com

Ter overweging.
Op het muziekinstrument dat iedere mens is, zitten 4 snaren, die alle
vier zuiver gestemd moeten zijn.
 De eerste snaar is de liefde. Dat wil zeggen: je moet van die
dingen en mensen houden waarvan het goed is te houden, en
ook op de juiste manier.
 De tweede snaar is de verantwoordelijkheid. Dat betekent: je
moet weten wat je te doen staat en waar je vanaf moet blijven.
 De derde snaar is blijdschap om de dingen waarover je blij mag
zijn.
 De vierde snaar is het verdriet. Er zijn altijd dingen die
tegenvallen; wees daar ook verdrietig om, maar maak er geen
drama van.
Als deze vier snaren goed gespannen zijn – liefde,
verantwoordelijkheid, blijdschap en verdriet – dan heb je van binnen
orde op zaken gesteld; dan laat je ook anderen een mooie
levensmelodie horen waarnaar ze graag zullen luisteren.
Florijn Radewijns (1350 – 1400) Lezing bij ps. 36 uit Psalmschrift.

