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Zondag 3 juli 09:30 uur Woord en Communieviering 
Diaken M Bastiaansen. Misdienaars Illa, Feline en Lucas. 
 Lector Corry. Koster Rien. 
Organist Wim. Zang Rubin. Gebedsintenties  
Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.  
Cor Beerendonk van Hoof weduwe van Jan Beerendonk.   
Kees van Merriënboer en Lies van Merriënboer-Korst.  
Emeritus Pastoor Dirven. 
Collectanten Jan & Piet. Collecte 1ste Eigen kerk 2de Caritas.  
Na afloop van de viering samenzijn met koffie. 
 
Donderdag 7 juli 10:00 uur Eucharistieviering  
Celebrant P.de Rooij. Koster Rien. 
 
Zondag 10 juli 09:30 uur Eucharistieviering 
Celebrant M.Prasing Diaken M Bastiaansen 
 Misdienaars Bente, Damian en Esmay. Lector Toos. Koster Wim. 
Zang Jacobuskoor. Gebedsintenties 
 Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.  
Leny van de Klundert weduwe van Frans Verhaart. 
 Frie Dekkers partner van Ria de Jong.  
Kees van Merrienboer en lies van Merrienboer-Korst. 
 Collectanten Piet en Rubin. Collecte Eigen kerk. 
Na afloop van de viering samenzijn met koffie. 
 
Donderdag 14 juli 10:00 uur Woord en Communieviering 
Diaken M Bastiaansen.  
 
Zondag 17 juli 09:30 uur Eucharistieviering 
Celebrant A.Schuerman. Diaken M Bastiaansen. 
Misdienaars Rina, Joshua en Febe. Lector Elly Koster Patrick.  
Zang Jacobuskoor. Gebedsintenties.  
Jaargetijden Riek van den Noort-Broekmans echtgenote van Harry van 
den Noort. Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.  
Kees van Merriënboer en Lies van Merriënboer-Korst 
Collectanten Rubin en Jan. 
Collecte Eigen kerk. 
Na afloop van de viering samenzijn met koffie.  
 
 
Donderdag 21 juli 10:00 uur Woord en Communieviering 
Diaken M.Bastiaansen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROCHIE JOURNAAL 
Voor de Immanuelparochie Cluster West 

60
e
 Jaargang week 27  

03 juli  2022 
 

30 januari 2022 
 2020 

29 december 2019 
18 februari 2018 

 
 
 

22+29 december 2013 

http://www.immanuel-parochie.eu/
mailto:m.prasing@immanuel-parochie.eu
mailto:teamassistent@bernardusparochie.nl
mailto:teamassistent@bernardusparochie.nl
mailto:pkwest@immanuel-parochie.eu


 

Agenda Immanuelparochie cluster West.. 
Maandag 4   juli        19:00       uur         Jacobuskoor 
Dinsdag 5   juli        14:00-16:00 uur         Spreekuur 
Donderdag 7   juli        11:00       uur         Het jaar Rond 
Maandag 11 juli        19:00       uur         Jacobuskoor 
Dinsdag 12 juli        14:00-16:00 uur         Spreekuur 
 
 
                                    Collecte 26 juni € 62,43 
 

 

Laat uw eerste woord zijn: ‘VREDE AAN DIT HUIS’. Lucas 10, 1-12.17-20 
 

Het is wel aardig dat precies in de periode waarin vele mensen vanwege hun vakantie 
erop uittrekken. Naar de zon, de zee, een huisje in een rustig gebied even weg uit het 
dagelijkse leven. 
Af gelopen zondag gaat Jezus vastberaden op weg naar Jeruzalem. 
Jezus stuurt er ‘tweeënzeventig anderen’ op uit om naar de steden en dorpen te gaan 
waar Hijzelf nog zal komen. Ze gaan met enkel een boodschap van vrede. Geen geld, 
geen rugzak. Ze zijn aangewezen op de gastvrijheid van wie hen ontvangt. Wat ze 
meenemen is hun eigen aanwezigheid als dragers van vrede, als belichaming van het 
woord van de Heer. Ze moeten hun eigen ding doen, er zijn, met zijn vredegroet. 
Ze hebben maar één boodschap: ‘Vrede, want het Rijk Gods is u nabij!’ Het is een 
boodschap, die kwetsbaar maakt. Er is geen plaats voor macht of aanzien. Niemand kan zich 
op iets laten voorstaan. Voor Hem telt alleen maar wie je bent, niet wat je bent of wat je hebt. 
De leerlingen - en zijn wij dat ook niet? - gaan met lege handen maar met een hart vol liefde. 
Want in het Rijk van God gaat het om mensen. Iedereen moet daar tot zijn recht kunnen 
komen. Het gaat er om een leven van delen, zodat er voor allen genoeg is. Ieder van ons is 
de aangewezen persoon om in die geest de weg te gaan van mens tot mens, van hart tot 
hart. Het is de weg, die Jezus zelf is gegaan; een weg van de stervende graankorrel die 
leven geeft in overvloed. 
Snuffelstage  
 ‘De tweeënzeventig’. Ze worden door Jezus aangewezen en uitgezonden (Lucas 10, 1), 
hetgeen suggereert dat dit willekeurig uit de menigte geplukte mensen zijn. Iedere hoorder 
van de woorden van Jezus, lid of niet, met of zonder papieren, kan zomaar op stage 
worden gestuurd. En dan werkt het nog ook!  
Instructie  
De gezondenen moeten gaan met enkel een boodschap van vrede. Geen geld, geen 
rugzak. Ze zullen totaal zijn aangewezen op de gastvrijheid van wie hen ontvangt. Ze 
kunnen geen geschenken uit een koffer trekken of boekjes cadeau doen. Wat ze per saldo 
te bieden hebben, is hun eigen aanwezigheid als dragers van vrede, als belichaming van 
het woord van de Heer. Dat levert voor ons stof tot nadenken: wij houden graag de 
bloemen of de fles wijn voor ons uit als we bij vreemden of kennissen binnenstappen, en 
we willen hen vooral niet tot last zijn. Maar het is zoals in diverse culturen wordt gezegd: 
gast in huis, God in huis! Misschien maakt dit gezonden zijn zonder bagage wel de weg 
vrij om met echte aandacht te zijn bij de mensen die je ontvangen, zodat je ze zegent met 
vrede, ze aanraakt met genade, ze bevrijdt van de angsten die hen kwellen. Dat is iets 
heel anders dan ze te bekeren tot een theorie over God en Jezus. 
De Heer komt nog  
Volgens Lucas worden de tweeënzeventig gezonden naar alle plaatsen waar Jezus zelf 
heen zou gaan (10, 1), maar ze krijgen niet de instructie om te zeggen dat Hij eraan komt. 
Ze moeten hun eigen ding doen, er zijn met zijn vredegroet. Het is voor ons een mooi 
idee: wees er maar gewoon, zegen de mensen met aandacht en vrede, de Heer volgt wel. 
Je hoeft de Heer niet bij de mensen binnen te smokkelen met een geraffineerde 
boodschap. Je hoeft geen strategie of tactiek toe te passen. De Heer komt heus zelf, op 
zijn tijd.  


