Franciscus Actueel
Actuele informatie uit de Heilige Franciscusparochie i.o.
Contact Franciscus Actueel:
Kopij voor deze nieuwsbrief
(maximaal 150 woorden,
Sluitingsdatum kopij
uiterlijk maandagavond)
en aan- of afmeldingen om
deze digitaal te ontvangen
kunt u versturen naar:
franciscusactueel@gmail.com

Contact Pastoresteam:
dr. George Paimpillil, pastoor, geopallil@ziggo.nl
Julius Elferink, priester, pastorjulius@outlook.com
John Versteeg, diaken, ziekenapostolaat@gmail.com

Week 2: 6 jan t/m 13 jan 2019, 6e jaargang

Driekoningen: Vandaag is het Driekoningen. De kerk viert de aankondiging van de geboorte van de
Heer door heidense “wijzen” aan het volk van Israël. Een aankondiging die ook voor ons telt. Het is
Kersttijd. We hebben de geboorte van de Heer feestelijk gevierd, maar hebben we Hem ook binnen
gelaten, toen Hij aan de deur van ons hart klopte? Waren we niet teveel bezig met de uiterlijkheden
van het Kerstfeest? In deze viering kunnen we nog eens extra de aandacht leggen waar die gevraagd
wordt: op het Kind in de kribbe. Daar begint alles mee. Daarmee willen we ook het nieuwe jaar 2019
beginnen. Aan het eind van de zondagsviering zullen in bijna alle kerken Nieuwjaarsrecepties worden
gehouden. Een prachtige gelegenheid om elkaar een gezond, voorspoedig en vooral gelovig 2019 te
wensen. In een jaar waarin onze parochie voor een grote uitdaging komt te staan, hebben we elkaar
als nooit tevoren nodig. Om samen te zijn en te blijven, dwars door alle uitdagingen heen.
Vieringen in de H. Franciscusparochie i.o. deze week:
Dinsdag 8 jan

09.30

Eucharistieviering

Kruispunt/Velserbroek

Koffie na afloop

Woensdag 9 jan

10.00

Eucharistieviering

Adelbertuskerk

Koffie na afloop

Donderdag 10 jan

09.30
09.30

Eucharistieviering/Benedenzaal
Woord- & Gebedsviering

Naaldkerk
Pieterkerk

Koffie na afloop
Koffie na afloop

Vrijdag 11 jan

09.30
09.30

Eucharistieviering
Woord- & Gebedsviering

Engelmunduskerk
Mariakerk

Koffie na afloop
Koffie na afloop

Zaterdag 12 jan

19.00
19.00

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Adelbertuskerk
Mariakerk

Zondag 13 jan

10.00
10.00

Woord- & Gebedsviering/Koor: Cantorij
Eucharistieviering/Koor: Te Deum
Laudamus
Woord- & Gebedsviering
Woord- & Communieviering/Diaken
John Versteeg/Koor: Liturgisch koor
Woord- & Gebedsviering

Adelbertuskerk
Mariakerk

Koffie na afloop
Koffie na afloop

Pieterkerk
Engelmunduskerk

Koffie na afloop
Koffie na afloop

Kruispunt/Velserbroek

Koffie na afloop

10.00
10.30
11.00

Mededelingen:
Drie Bisdom-onderscheidingen in de Franciscusparochie: Aan
het einde van de kerstviering voor ouderen op donderdag 20 december sprak Mgr. Hendriks de parochianen toe en hij kwam tot verrassing van iedereen de Bavopenning uitreiken aan de heren Friedus van
Kaam, Jan Jansen en Peter Heins voor hun inzet voor de kerkmuziek.
De heer Peter Heins is al 50 jaar organist. Op heel jonge leeftijd is hij
al begonnen met het begeleiden van vieringen. Hij is al sinds 1975

betrokken bij de parochie. De heer Jan Jansen is bijna 60 jaar lid geweest van het parochiekoor Cantemus Domino dat onlangs is opgeheven en bijna 120 jaar heeft bestaan. Hij is vele jaren voorzitter
geweest van het koor. De heer Friedus van Kaam was 25 jaar koorlid en 25 jaar dirigent van Cantemus
Domino. Hij heeft zich ook in andere parochies voor de kerkmuziek ingezet. Na de Eucharistieviering,
die gevierd werd door pastoor George met assistentie van diaken John, was er een gezellig samenzijn
met een glaasje erbij. Van harte gefeliciteerd!
Kerkbezoek december 2018: De eerste maand van het Bijbeljaar, Advents- en
Kerstconcerten en de Kerstvieringen. We zijn verheugd om te melden dat er in deze
decembermaand ongeveer 6.500 mensen onze kerken hebben bezocht. Dit is
natuurlijk een vernieuwde inspiratiebron om met enthousiasme naar de toekomst te
kijken en te investeren. Onze hartelijke dank aan alle vrijwilligers van alle kerken in
de H. Franciscusparochie i.o. die deze spirituele ontmoetingen hebben voorbereid en
er zich voor hebben ingezet! Het pastoresteam
Engelmunduskerk: Dinsdag 19 februari 2019 om
19.30 u. Lezing Digitalisering en Kerk met als spreker
Henk Witte. Kerken en geloofsgemeenschappen kunnen zich niet onttrekken aan de digitalisering van de
digitale wereld van nu. Eigenlijk kunnen wij als kerk deze digitale wereld gebruiken om onze kerkgemeenschap te versterken. Er wordt al geëxperimenteerd met
online kerkvorming. Maar de vragen zijn talrijk. Komt
de communie straks uit de 3-D printer, terwijl we de
eucharistieviering van zes weken geleden van achter
onze computer ‘bijwonen’? Dit voorbeeld maakt de
grenzen zichtbaar tussen virtuele en reële vorming van
geloofsgemeenschap. Ter sprake komt niet alleen wat
digitalisering behelst, maar ook hoe zij doorwerkt in de
gemeenschapsvorming en het leiderschap in de kerken en welke spanningen dat oproept.

Activiteiten in de Franciscusparochie i.o.
Datum

Tijd

Locatie

Activiteit

Zo. 6 jan

13.30

Parochiecentrum Schoten

Zondagmiddagplein

Do. 10 jan

10.00
14.00-16.00

Adelbertuskerk
Openstelling Adelbertuskerk
Adelbertuskerk
Ontmoetingsruimte
Adelbertuskerk

Open koffieochtend
Gelegenheid voor stil gebed, het aansteken van
een kaarsje of kennismaken met de kerk.
I-Pad spreekuur in de ontmoetingsruimte
Bijbels Themacafé met als thema “U bent
geliefd”

14.00-16.00
20.00
Ma t/m Do.
6 jan - 10 jan

09.30-11.30

Pieterkerk

Fatimakapel Open

Vr. 11 jan

09.30-11.30

Naaldkerk

Open kerk/Op de achtergrond zijn gastvrouwen aanwezig

Zo. 12 jan

13.30

Parochiecentrum Schoten

Zondagmiddagplein

Centraal Secretariaat: 06-556 27 670 of info.franciscusparochie@gmail.com
Geopend: maa.-, dins-, woe.-, do.- en vrijdagochtend van 8.30 u. – 12.30 u. Kantooradres: Rijksstraatweg 28, 2022 DA Haarlem.
Contact deelparochies: Pieterkerk: Zuiderkruisstraat 1, 0255-52 34 56, St. Engelmunduskerk: Driehuizerkerkweg 113, 0255-51 41 25,
O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand/Naaldkerk: Frans Netscherlaan 12, 023-537 87 31, Kruispunt: Zon Bastion 3,
Mariakerk: Rijksstraatweg 355, 023-537 44 98, H. Adelbertuskerk: Rijksstraatweg 28, 023-526 16 26.

