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Van de Duinvoet 

Een spreuk:      Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, 

  het is de bron van je leven.    Spr. 4,23         
  

 

 

Op zaterdag 18 november is de  Nationale jongerencollecte, een deurcollecte voor de toekomst van het jongerenwerk. 

Ook dit jaar willen we u vragen ons hierbij te helpen. De opbrengst wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke 

projecten en voor ons eigen bisdom! Denk daarbij aan de Wereld Jongerendagen, bisdom bedevaart, de reizen naar de 

Wereldjongerendagen en de activiteiten van het Jongerenplatform. De opbrengst van de collecte is onmisbaar voor de 

toekomst van het jongerenwerk. Helpt u mee? 

 

De dagen worden korter en de decembermaand nadert. Dan is het ook de tijd dat Thea Pinkse met haar zelfgemaakte 

kerstenkaart komt en Tiny Kaandorp met de Gerarduskalender. Voor en na de vieringen op zaterdag en woensdag 

staan zij,  in de entree van de kerk om de kaarten en kalenders te verkopen. De opbrengst van de kerstkaarten gaat 

naar het hospitaal Helping Hands in Nigeria. 

 

 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag 18 november 19.00 uur 33e zondag door het jaar,         

      Eucharistieviering  m.m.v. Re-member 

 

Woensdag    22 november 10.00 uur Midweekviering,   

      Eucharistieviering   

 

Zaterdag 25 november 19.00 uur Christus Koning van het heelal        

      Eucharistieviering  met samenzang 

 

 

Weekagenda 

Ma.   20 november 19:45 uur Repetitie Convocamus 

Don. 23 november 19.30 uur Repetitie Chantous 

Vrij.  24 november 19.30 uur Repetitie Re-member 

 

Gebedsintenties  
Zaterdag  

25 november 

Piet Appelman, overleden ouders Jan en Bets Hoogeboom-Louter, Nicolaas 

Roozendaal en Adriana Roozendaal-Ruijter, Arie Rood, 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 18 november           om   9.30 uur,    Eucharistieviering m.m.v.  Benedictuskoor  
Zondag 26 november           om   9.30 uur,    Eucharistieviering  

  

http://www.parochieschoorl.nl/

