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Nieuwsbrief bij de vieringen van11 juli 2021 

 

 

 
 
 
 

1. Viering 11 juli   
 

11 juli is er een viering van 
Woord en gebed om 10.30 uur. 
Voor deze viering kun je je  
aanmelden.  Maximaal 80 
personen.  
De viering wordt gestreamd.  
                
                
 

 
  “Tegen het onrecht”  
   

 
2. Collecte 11 juli 

Stichting Groot Verzet tegen Kanker 
 

 

Uw bijdrage met betrekking tot de collecte is ook welkom op IBAN: NL90 

RABO 0321 355 555 t.n.v. Stichting Groot Verzet Tegen Kanker. Op 2 en 3 

september 2021 beklimmen honderden wandelaars, hardlopers en fietsers 

de Mont Ventoux als een sportieve strijd die symbolisch het gevecht tegen 

kanker weergeeft.  

 

3. Streaming 
 

Een enkele keer tijdens de viering komen kerkgangers in beeld,   
bijvoorbeeld tijdens de vredeswens. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, 
kun je het best op een van de drie eerste banken in de kerk gaan zitten. Dan 
zit je vóór de camera’s en komt u niet herkenbaar in beeld. 
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4. Dag van de Schepping 

 

Doe mee aan de “Maaltijd des Heren” woensdag 1 

september 18.30u 

 

In de afgelopen maanden heeft een groepje mensen uit 

de Xaverius nagedacht en gesproken over de betekenis 

van de maaltijd in bijbelverhalen  (o.m.  de ontmoeting 

van Abraham, de sedermaaltijd in Exodus, maaltijden 

van Jezus). Bij maaltijden vinden vaak bijzonder 

ontmoetingen en gesprekken plaats. Ook de 

eucharistie is een tot sacrament geworden maaltijd.  

Op woensdagavond 1 september willen we met elkaar 

een bijzondere maaltijd organiseren.   Met soep vooraf, 

brood  en wijn. We laten ons inspireren door teksten van Franciscus en 

Hildegard. Proeven, smaken en genieten biologisch voedsel, ontmoeten 

elkaar, delen, beleven gemeenschap.  Het is ook een klein samen-zijn aan 

het begin van een nieuw seizoen, na Corona. 

U bent allen uitgenodigd. Als  het aantal aanmeldingen hoger is dan 30 

personen, organiseren we een tweede maaltijd. Misschien vragen we 

deelnemers om een handje mee te helpen.  

Tijdstip: woensdag 1 september, 18.30 tot uiterlijk 20.30u. 1 september is 

door paus Franciscus bij zijn milieuencycliek Laudato si (2015) uitgeroepen 

tot Dag van de Scheppjng.  

Plaats: Frans- en Hildehof, de tuin achter de Xaveriuskerk (vernoemd naar 

Franciscus van Assisi en Hildegard von Bingen). Juist in de hof kunnen we 

genieten van al het mooie in de schepping. Bij slecht weer wijken uit naar 

de pastorie en de kerk. 

Bijdrage in de kosten: € 7 

Aanmelding: secretariaatsfx@gmail.com  

Organisatie: Adriaan van Es, Huib Klamer, Ruth van der Vliet  

 

5. De halve deken 

 Door Giny Wierenga 

In een armzalig huisje woonde een man met zijn vrouw, zijn vader en zijn 

drie maanden oude zoontje dat in de wieg lag. De oude vader deugde 

nergens voor. Hij was te zwak om te werken en zat de hele dag voor de 
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deur. Op zekere dag besloot de man zijn vader het huis uit te zetten; dat zou 

tenminste één kostganger schelen. Zijn echtgenote probeerde tevergeefs 

hem van zijn voornemen af te brengen. “Geef hem dat tenminste één deken 

mee,” zei ze. ”Nee, hij kan een halve deken krijgen, dat moet genoeg zijn.” De 

echtgenote smeekte en smeekte en uiteindelijk gaf hij haar toestemming 

zijn vader de hele deken mee te geven. Toen de oude man zich huilend 

opmaakte om het huis te verlaten, klonk uit de wieg plotseling de stem van 

de baby. Het kind zei tegen zijn vader: “Nee! Geef hem niet de hele deken!” 

Stomverbaasd liep de vader op de wieg af, hij kon zijn oren n iet geloven. Hij 

boog zich voorover en  vroeg: “Waarom niet?” De baby antwoordde: “Omdat 

ik op de dag dat ik jou het huis uitzet de andere helft nodig heb om aan jou 

mee te geven”. 

Uit: Taal van de stilte van Erich Kaniok. 

 

 

 

 

 

 

 

 


