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Een spreuk:       Jezus zei: Wie de belangrijkste wil zijn,  

                                     moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.        Mc. 9,35b 
  

 

 

Van de Duinvoet 

Vanaf vanmiddag is er elke vrijdagmiddag om 15.00 uur de gelegenheid om de kruisweg te bidden o.l.v. Annet Min, 

hier in onze kerk. 

 

Afgelopen woensdag 14 februari startte de Vastenactie. Vastenactie is een initiatief van de 

Nederlandse bisschoppen met het thema Even minderen voor een ander. Het campagneproject 

van dit jaar wordt uitgevoerd door de Zusters van het heilig Hart van Jezus en Maria. Zij hebben 

in 1991 het project Household In Distress opgezet. Het doel van het HID-programma is om de 

impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen 

te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Voor dit goede doel zullen er  twee 

deurcollectes gehouden worden en wel op zaterdag 3 maart  en op zaterdag 24 maart.  U kunt ook 

rechtstreeks doneren door uw gift over te maken naar Vastenactie. Op de tafel in de entree liggen 

informatiefolders, hierin  kunt u meer lezen over het project en er liggen ook vastenzakjes,  of bezoek hun website: 

www.vastenactie.nl.  Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Eveneens op de tafel in de entree ligt een boekje met de Vastenboodschap van Paus Franciscus. Ook vindt u hier de 

boeken: Op weg naar Pasen meditatieboekje met dagkalender, Vasten 40 dagen inspiratie, en voor de jongeren de 4 

Evangelies, deze boekjes mag u zo mee nemen en kleine bijdrage is welkom. 

 

Op Woensdag 21 februari vindt de eerste soepmaaltijd plaats in Hoogduinen om 18.00 uur.  Graag een eigen 

soepkom/-bord meebrengen.  Opgeven is wel fijn, want dan hebben we een idee van het aantal mensen dat gaat 

komen. Dat kan bij Hanneke Wiegers, wiege320@planet.nl 

 

 

 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag     17 februari  19.00 u  1e zondag van de Veertigdagentijd 

      Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

 

Woensdag   21 februari  10.00 uur  Midweekviering,   

      Eucharistieviering  m.m.v. Cantor 

 

Zaterdag     24 februari  19.00 u  2e zondag van de Veertigdagentijd 

      Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

 

 

Weekagenda 

Ma.    19 februari 19.45 u Repetitie Convocamus 

Don.  22 februari 19.30 u Repetitie Chantous 

Vrij.   23 februari 19.30 u Repetitie Re-member 

 

http://www.parochieschoorl.nl/


 

Gebedsintenties  
Woensdag 

21 februari 

uit dankbaarheid voor een verjaardag 

Zaterdag 

24 februari 

familie Piet Brink-de Boer, voor alle parochianen, Piet Appelman, overleden ouders 

Koortens-de Waard, Jeannette Out-Dorresteijn, Annie de Waard-Druijven, 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 februari, om 10.00 uur    1e zondag veertigdagentijd , Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor             

Zondag 25 februari, om 10.00 uur    2e zondag veertigdagentijd , Eucharistieviering met samenzang  

 

 

                                                   


