
 
                              
 
  

 

 

SECRETARIAAT EN PASTORAAL CENTRUM 
Voor praktische zaken is het 
parochiesecretariaat geopend op dinsdag-, 
woensdag- en vrijdagochtend van 8.30- 
11.30 uur. De koffie staat klaar! 
 

www.parochiefranciscusenclara.nl  
info@parochiefranciscusenclara.nl  
Telefoonnummer:  0487-51 23 87 
Adres: Hogestraat 4, 6651 BK DRUTEN  
Bank: NL08RABO0108672891 

  

Kerkbalans 
18 januari t/m 1 februari 2020 

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, 
een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven - 
voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen 
een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of 
niet. 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de 
koffie, maar ook het personeel en de missionaire en 
maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de 
actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen 
kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om 
ons heen. 

 

 

 
 
Tweede zondag van de Advent 

Thema: (Ge)roepen in de woestijn! 

Zondag 8 december 10.00 uur Oecumenische viering in de 

Protestantse kerk te Horssen 

m.m.v. het gemengd koor o.l.v. André van Dijk 

Voorgangers: dominee Henk Fonteijn en pastoraal medewerker 

Roman Gruijters 

Tijdens deze oecumenische viering zullen we lezen hoe God 

spreekt tot Johannes in de woestijn. Johannes is de zoon van 

Zacharias en Elisabet. Hij is de neef van Jezus. Hij gaat overal 

rond in de omgeving van de Jordaan, een grote rivier.  

Hij zegt: “Beste mensen, bekeer je. Verander jullie manier van 

leven. Laat je dopen als teken daarvan, want dan zullen je 

zonden vergeven worden”. Zo doet Johannes wat de profeet 

Jesaja heeft gezegd: “Een stem roept in de woestijn”. 

De oproep van Johannes de Doper weerklinkt zondag 8 

december in Horssen, zoals eertijds over de Jordaanvallei nabij 

Jeruzalem: "Bekeer u! Bereid de weg van de Heer, want zijn 

komst is aanstaande! Maak uw paden recht! Heel de mensheid 

zal Gods redding zien!" Wat is die ‘bekering’ dan? Daar zullen 

wij op de tweede dag van de Advent over nadenken. 

Om alvast over na te denken: 
J.F. Kennedy zei ooit: “Vraag niet wat je land voor jou kan doen, 
maar wel wat jij voor je land kunt doen”.  
 
Johannes de Doper zou een ander licht werpen op wat bekering 
kan zijn: “Vraag niet wat God voor jou kan doen, maar wel wat 
jij voor God kunt doen”. 

 

 

Aanmelding eerste Heilige Communie en het Heilig 

Vormsel (laatste oproep) 

 

Donderdag 12 december is er een informatieavond over de 

voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in de 

parochie H. Franciscus en H. Clara. In januari beginnen we 

dan met een groep kinderen uit Deest, Afferden, Horssen, 

Druten en Puiflijk aan de voorbereiding en we sluiten dit af 

met een feestelijke viering waarbij kinderen voor het eerst 

mogen deelnemen aan de communie, het ontvangen van de 

hostie tijdens de mis (H. Eucharistie).  

Afgelopen oktober hebben we over de aankomende 

communie- en vormselvoorbereiding gepubliceerd. Echter, 

het kan heel goed zijn dat u dit over het hoofd heeft gezien 

of vergeten bent om uw kind aan te melden.                        

Dat kan nog steeds! Als u wilt dat uw kind meedoet, meld 

hem of haar dan nog deze week aan! In ieder geval voor de 

(informatieve) ouderavond op 12 december. Dit geldt ook 

voor het heilig vormsel! Deze ouderavond is op 9 januari. 

Algemene informatie 
Geef uw kind dus snel op voor de Eerste Heilige Communie 
of het Heilig Vormsel.  

 
 
Eerste Heilige Communie 
Communieviering: 17 mei in de H.H. Ewaldenkerk te Druten 
(9.30 u.).  
Heilig Vormsel 
Ouderavond: 9 januari 2020 
H. Vormselviering: 30 mei, 16.30 u. 
U kunt uw kind aanmelden voor het HV of de EHC via het 
volgende e-mailadres: 

r.gruijters@parochiefranciscusenclara.nl 

 

Kerstvakantiefilm in het parochiecentrum 
 

Het verhaal begint in het oude Egypte waar de 
Hebreeën als slaven worden gebruikt om de 
prachtige bouwwerken voor farao Seti te 
bouwen. Een moeder redt haar zoontje Mozes 
van de wreedheden van deze farao door hem in 
een mandje aan de rivier de Nijl toe te 
vertrouwen.  
 

De vrouw van de farao vindt dit mandje en 
tezamen met haar zoontje Ramses groeit Mozes 
aan het paleis van de farao op.  
Wil je weten hoe dit verhaal afloopt, kom dan 
naar deze film kijken op: 
 

Wanneer: Donderdag 2 januari 2020  
Hoe laat:  09.30 uur 
Waar:        Parochiecentrum  
                   Hogestraat 4 in Druten. 
 

Alle kinderen zijn van harte welkom! 
 

Advent 

Ontsteek een lichtje, nu dat dagen 

korter worden, en de nachten koud 

zijn, nu onze vingers zijn verstijfd en 

onze woorden oud zijn. Wij wachten op 

de warmte van de Zon, de Dagenraad 

die stralend opkomt, en die nooit laat 

varen wat Zijn hand begon. 

Annemieke Reesink 

Oecumenische viering 12 december 

“Houd moet, wees niet bang” 

Een meditatieve viering in de geest van Taizé 

Wanneer: 12 december om 19.00 uur 

Waar: Immanuëlkerk aan de Kattenburg 

Iedereen is van harte welkom! 
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