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PAROCHIESECRETARIAAT 
HEEREWEG 171, 1871 EE SCHOORL,   TEL. 072-5091408 

GEOPEND: WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG 9.00 – 12.00 UUR 
E-MAIL: secretariaat@parochieschoorl.nl   
WEBSITE: www.parochieschoorl.nl 

 

 

 “Komt, volgt Mij”  

   Ik zal van jullie vissers van mensen maken. 
 

 

 

 

Van de Duinvoet 

Zondag 22 april is het wereldwijd Roepingenzondag, Deze dag bidden wij om mannen en 

vrouwen te helpen antwoorden op de roepende stem van God om zich in te zetten als werker in 

Gods wijngaard. Na afloop van de viering op zaterdag 21 april wordt er een deurcollecte 

gehouden om deze mannen en vrouwen te ondersteunen in hun roeping. Op de tafels in de 

entree liggen folders met informatie over de Roepingenzondag. Hartelijke dank voor uw 

bijdragen.  
  

Op zondag 6 mei is er om 11 uur in de Grote kerk van Alkmaar een H. Mis waar het Mirakel van het Heilig Bloed 

wordt herdacht, Mgr. Punt zal voor gaan in de mis en het koor Canticum Novum zingt de Krönungsmesse van 

Mozart. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. 

 

 

 

ZIEKENTRIDUÜM 2018 IN DE KAPEL VAN O.L.VROUW TER NOOD IN HEILOO 

Op dinsdag 3,woensdag 4 en donderdag 5 juli wordt weer het jaarlijkse ziekentriduüm gehouden in de kapel van 

O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo. Drie dagen van ontmoeting, ontspanning en verdieping, dagen van gezelligheid, 

troost en op krachten komen. Deze dagen zijn niet alleen bedoeld voor hen die oud zijn en/of ernstig ziek. Iedereen, 

jong of oud is welkom. Heeft u er zin in? Geef u dan op, kent u iemand die er voor in aanmerking komt, geef het door, 

of vertel van de mogelijkheid om met het ziekentriduüm mee te doen. Degenen die al eens eerder hebben mee 

gedaan, weten hoe fijn die dagen zijn. U kunt kiezen om 1, 2 of 3 dagen te gaan. U kunt zich hiervoor opgeven vóór 

eind mei bij de contactpersoon mevr. G. Delis-Bleeker tel. 5093228 of bij het pastoraal Centrum tel. 5091408. Voor 

vervoer kan worden gezorgd. De kosten zijn 7 euro per dag incl. koffie, thee en lunch, te betalen aan de 

contactpersoon. Voor het vervoer wordt een vrijwillige bijdrage in de benzinekosten gevraagd.      

Met vriendelijke groet,    Greet Delis. 

 

 

Bloem evenement de Nieuwe Bavo bloeit, net als vorig jaar staat de Haarlemse Nieuwe Bavo Kathedraal in de 

bloemen. Meer dan honderd studenten van diverse scholen werkte mee aan dit project onder leiding van 

meesterbinder Ingeborg Kemperman. Vanaf 19 april tot en met 27 april kunt u zelf de bloemenpracht aanschouwen in 

de Nieuwe Bavo aan de Leidsevaart 146 te Haarlem. Voor meer informatie zie website: www.denieuwebavobloeit.nl. 

 

 

 

 

Op vrijdag 27 april is het parochiesecretariaat gesloten in verband met Koningsdag. 

 

 

 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/
http://www.denieuwebavobloeit.nl/


 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag     21 april  19.00 u  4de zondag van Pasen,  

      Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

       

Woensdag   25 april  10.00 u   Midweekviering,   

      Eucharistieviering   

 

Zaterdag     28 april  19.00 u  5de zondag van Pasen,  

      Eucharistieviering met samenzang 

 

Weekagenda 

Ma.        23 april 19.45 u Repetitie Convocamus 

Don.      26 april 19.30 u Repetitie Chantous 

 

 

Gebedsintenties  
Zaterdag  

28 april 

overleden ouders Jan en Bets Hoogeboom-Louter, Jeannette Out-Dorresteijn, in 

liefdevolle herinnering aan Arie en Bets Rood-Hooiveld, in liefdevolle herinnering aan 

Alma Kersten, in liefdevolle herinnering aan Ali Bakker-Zut, 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 22 april,          om 10.00 uur,   4e zondag van Pasen, Eucharistieviering m.m.v. Amivocalis 

Zondag 29 april,          om 10.00 uur,   5e zondag van Pasen, Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Sluit je aan! 

Ja Heer, dat raakt me, 

die eenvoudige oproep: “Sluit je aan!” 

Kan ik delen in die vreugde? 

Durf ik het aan? 

 

Wie ben ik, dat U aan mij denkt? 

Ik voel me klein en kwetsbaar, 

er is zo veel dat mij tegenhoudt. 

 

Maar U hebt mijn verlangen gewekt; 

dat geeft me de moed op pad te gaan 

en te ontdekken hoe U mij roept. 

 

U durft het aan met mij. 

Ik grijp Uw uitgestoken hand 

en sluit me aan! 

 

Bron: Roepingenzondag 2018 


