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Zondag 23 januari 09:30 Eucharistieviering Celebrant M. Prasing 
Diaken M. Bastiaansen Lector Corry Acoliet Illa Misdienaars 
Joshua&Lucas Koster Patrick Gebedsintenties jrgt Adrie vosters-
Vlasblom. Jrgt Dien van Kaam-van Est. Sjaan Mangelaars. Annie pols-
Reijnders echtgenote van Ad Pols. ( Bloemengroet) 
 
Donderdag 27 Januari 10:00 uur Woord en Communieviering 
Diaken M.Bastiaansen. 
 
Zondag 30 Januari 09:30 uur Eucharistieviering Celebrant P.de 
Rooij Diaken M. Bastiaansen Lector Elly Acoliet Bente Misdienaars 
Esmay & Feline Koster Hans Gebedsintenties: 
 Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols. Collecte. 
 
Donderdag 3 Februari 10:00 uur Eucharistieviering Celebrant P.de 
Rooij. Koster Rien. 
 
Zondag 6 februari 09:30 uur Eucharistieviering Celebrant G.Dirven 
Diaken M. Bastiaansen. Lector Corry Acoliet Rina  
Misdienaars Febe &Fee Koster Rien Gebedsintenties. 
Collecte. 
 
Donderdag 10 februari 10:00 uur Woord en Communieviering 
Diaken M. Bastiaansen 
 
Zondag 13 februari 09:30 uur Eucharistieviering  
Celebrant M.Prasing Diaken M.Bastiaansen  
Lector Toos Acoliet Illa Misdienaars Julia & Lilly 
Koster Wim Gebedsintenties. Collecte. 
 
 
Vanwege de nieuwe lockdown mogen we maar 50 personen toelaten tot de 
kerkdiensten. Mondkapjes zijn verplicht bij binnenkomst, ter communie gaan en bij het 
verlaten van de kerk. Houd afstand 1,5 m. Gezamenlijk koffie drinken na de dienst is 
niet toegestaan. Deze maatregelen gelden tenminste tot en met 14 januari 2022. 
Alle vieringen worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl, op de website van de 
Immanuelparochie klikt u linksonder op Kerk TV. Bij klachten blijf thuis. 
Zoals in het begin is er weer een aanmeldingsplicht, dit kan op zondag na de viering 
en telefonisch op dinsdag van 14:00-16:00 op 0168-462345 of 0611418603 (Filiz) 

pkwest@immanuel-parochie.eu 
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Agenda Immanuelparochie cluster West. 
Dinsdag       25 Januari  14:00-16:00 uur       Kaarsje aansteken/Spreekuur 
Dinsdag       1   Februari  14:00-16:00 uur  Kaarsje aansteken/Spreekuur  
Maandag     7   Februari  14:00-15:00 uur  pastoraat werkgroep  
Dinsdag       8   Februari  14:00-16:00 uur  Kaarsje aansteken/Spreekuur   
Donderdag  10 Februari  13:30  Stickers plakken KOI 
Dinsdag       15 Februari  14:00-16:00 uur  Kaarsje aansteken/Spreekuur 
          
Collecte opbrengst zondag 23 Januari voor eigen kerk  €  
  

 
Zondag 23 januari vieren we: “De zondag van het woord van God” 
De wens van paus Franciscus is om op de derde zondag door het jaar ons te verdiepen in 
de basis waaruit en waarom we geloven.  
Hoe belangrijk is het dan om ons te verdiepen in de woorden die ons doorgegeven zijn en 
we kunnen vinden in de Heilige Schrift. 
Als jonge student was het eerste wat ik kreeg een “Vademecum”. 
Het was een stevig bruinboekje met gouden letters. Vademecum = Latijn voor ‘ga met mij’. 
Het vademecum geeft informatie voor hen die nieuw zijn, waarin we op een specialistische 
manier informatie kregen een overzichtelijke manier om thuis te raken in de gebruiken van 
je nieuwe omgeving. 
Zo is het ook een manier om thuis raken in de geloofsgeschriften, waar je woorden in 
tegen komt die mensen troost en houvast hebben gegeven. Ook woorden die je niets doen 
en misschien op een ander moment in je leven van waarde kunnen zijn. 
Het kan ook een boek worden dat je kunt benoemen als: ‘ga met mij’. 
 
Zo kende ik een bijzonder iemand waar vele personen hun verhaal aan kwijt konden en hij 
zette zich in voor hen die levensvragen of momenten nodig hadden om daar een tijdje 
mee op te lopen en zo maakte hij zich vrij om voor de ander klaar te staan. De naam is 
Janus de Jong hij was vrijwilliger van de pastorale kant van de organisatie. En zo hadden 
we een uitwisseling met jonge jongens die stage gingen lopen in Mexico en ook 
Mexicanen die hier bedrijven bezochten voor de ontwikkeling van hun toekomst. We 
brachten de onderbetaling aan de orde van de Mexicaanse boertjes die veel te weinig 
betaald kregen voor hun koffiebonen, waarbij de handel er goud aan verdiende. Misschien 
zegt de naam “Solidaridad” U nog iets. Met enkele andere speelde wij dit op de Bunne om 
het onder de aandacht te brengen. Janus kreeg naderhand een hersenbloeding en kwam 
in een rolstoel terecht. Hij hield zich kranig en als je hem opzocht las hij uit de bijbel of het 
boek lag op de tafel. Voor hem was het zijn vademecum. ‘Ga met mij’.  
In september 2021 zijn we met zes personen begonnen om beter thuis te raken in het 
Woord van God. Door het kerkelijke jaar te volgen en zo begin je beter te begrijpen wat je 
zondags te horen krijgt en het beter land. Wat vertellen mij deze woorden?  Hoe kan ik dit 
plaatsen? Woorden van troost, van dankbaarheid en ook van verdriet. Waarom overkomt 
mij dat? Wat heeft dit met mij, met God te maken? De Advent periode hebben we zinvoller 
kunnen beleven. Om zo de geboorte van Jezus te kunnen beleven in de tijd van lockdown. 
Nu is de uitdaging op weg te gaan naar Pasen door de dood heen naar de Verrijzenis van 
Jezus Christus. 
 
Zou u er hier meer van willen weten neem dan contact op met: Michaël Bastiaansen. 
Diaken telefoon 06 46341138 michaelbastiaansen@kpnmail.nl 
Om de veertien dagen komen we op donderdagen bij elkaar.  
Tijd: 11.00- 12.30 uur. Plaats: Jacobushof, Jacobuskerk.  
 
 


