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Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij.  

Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, 

 maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. 
Johannes 16:33 | 

 

 

 

 

Van de Duinvoet 

 

Anders dan staat vermeld in het parochieblad, zal Convocamus op zaterdag 29 september zingen en Re-member op 

zaterdag 22 september. 

  

Vertelvoorstelling. Op 7 oktober is er in de kerk in Schoorl om 15. 00 uur een prachtig en spannend verhaal te 

beluisteren: Judith. Het gaat over een dappere verzetsheldin in (bijbels) Israel. Ze verdedigt haar volk tegen een wrede 

vijand. Maar hoe ver mag ze gaan in die strijd? (Het verhaal van Judith werd apocrief genoemd. Het hoorde niet bij de 

goedgekeurde bijbelverhalen.) Het roept vragen op als: Wat is goed en wat is kwaad? Wanneer is geweld 

gerechtvaardigd? Of…moet je het verhaal anders lezen waardoor de daad van Judith in een ander licht komt te staan? 

Vertelster is Pauline Seebregt die in heel Nederland optreedt en in 2017 ambassadeur was van de vertelkunst in 

Nederland en Vlaanderen. 

 

 

 

 

Vieringen in de kerk   

 

Zaterdag   22 september 19.00 u  25e zondag door het jaar 

      Eucharistieviering, m.m.v. Re-member 

 

Woensdag 26 september  10.00 u   Midweekviering,        

      Eucharistieviering   

 

Zaterdag   29 september 19.00 u  26e zondag door het jaar 

      Eucharistieviering, m.m.v. Convocamus 

 

 

Gebedsintenties  
Woensdag 

26 september 

in liefdevolle herinnering aan Alma Kersten 

Zaterdag  

29 september 

Jaardienst Herman van Geijlswijk,Jaardienst Ina Kaandorp-Sijm, voor Carel en Marc 

Frumau, El en Piet Ooijevaar en zoon John, Nicolaas Roozendaal en Adriana 

Roozendaal-Ruijter, Willem Wittebrood,  Gert Louter, Alida Schouten-Smit en 

overleden familie 

 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/


 

 

 

 

 

Weekagenda 

Ma.        24 september 19.45 u Repetitie Convocamus 

Don       27 september 19.30 u Repetitie Chantous 

Vrij.       28 september 19.30 u Repetitie Re-member 

 

 

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  23 september,   om 9:30 uur: 25e zondag door het jaar, Eucharistieviering met orgelspel 

Zondag  30 september,   om 9:30 uur: 26e zondag door het jaar, Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


