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Van de Duinvoet 

Een spreuk: 

 De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, 
 ze doordingt en doorstroomt alles met haar zuiverheid.       Wijsh. 7,24 

    

 

 

Zaterdag 16 september is er een deurcollecte voor Pax Vredesweek. Het thema van de Vredesweek is:  

de kracht van verbeelding 

 In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht 

van de verbeelding. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij 

gekomen. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen 

te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten 

inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. ‘De 

kracht van verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor 

iedereen. Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. 

Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het 

anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!  

PAX. Vrede. Wie durft?                                                                                               (bron: www.paxvredesweek.nl) 

 

 

 

Afgelopen week is onze vernieuwd website van start gegaan, een andere vormgeving en nieuwe foto’s. Maar wel 

vertrouwd met het nieuws uit de parochie, vieringen, familieberichten en alle andere informatie. Bent u nieuwsgierig? 

Neem gerust een kijkje op www. parochieschoorl.nl . 

 

 

 

 

 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag 16 september 19.00 uur 24e zondag door het jaar 

      Eucharistieviering  m.m.v. Convocamus 

 

Woensdag    20 september 10.00 uur Midweekviering,   

      Eucharistieviering  m.m.v. Cantor 

 

Zaterdag 23 september 19.00 uur 25e zondag door het jaar 

      Eucharistieviering   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/


Weekagenda 

Ma. 18 sept. 19:45 uur Repetitie Convocamus 

Woe. 20 sept. 13.30 uur De Zonnebloem  

Do . 21 sept. 19.30 uur Repetitie Chantous 

Vrij. 22 sept. 19.30 uur Repetitie Re-member 

 

Gebedsintenties  
Zaterdag  

23 september 

in liefdevolle herinnering aan Willem Wittebrood, familie Tromp-Degenaar, Annie de 

Waard-Druijven, Allard Croes, Alida Schouten-Smit en overleden familie, 

 

 

In het kader van de samenwerking met de parochie in Bergen vindt u hier de vieringen die gehouden worden in 

de parochiekerk:    

Iedere Vrijdag              18.00u:  Aanbidding    -    18.30u:    Rozenkrans    -   19.00u:  Eucharistieviering 

Zondag 17september      om 9.30 uur, Eucharistieviering m.m.v.  Benedictuskoor. 

Zondag 24 september     om 9.30 uur, Eucharistieviering m.m.v. koor. 
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