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Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
Prediker 3:1  

 
Van de Duinvoet 

Zondag 11 november om 16.00 uur is er in onze kerk een viering in de stijl van het 

oecumenische klooster in Taizé (in Frankrijk). Muziek, licht en stilte nemen een belangrijke 

plaats in. De viering wordt georganiseerd door leden van de Oecumenische werkgroep. Een 

groep mensen die namens de kerken verbindende activiteiten organiseert in Schoorl en Groet.  

 

 

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. Vanaf zaterdag 10 november en woensdag 14 

november staan zij, elke week (woensdags en zaterdags), 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   10 november 19.00 u  32e zondag door het jaar 

      Eucharistieviering, m.m.v. Cantor 

 

Woensdag 14 november  10.00 u   Midweekviering,        

      Eucharistieviering  m.m.v. Convocamus 

 

Zaterdag   17 november 19.00 u  33e zondag door het jaar 

      Eucharistieviering, m.m.v. Re-member 

 

 

Gebedsintenties  
Woensdag  

14 november 

voor de overleden ouders Jaap en Bep Stoop 

Zaterdag  

17 november 

voor de overleden ouders Jaap en Bep Stoop, Ursula Koortens en overleden familie, 

Theodorus en Engelina Meereboer – Keijzer, Kees en Bep Kaag-Hoek en overleden 

ouders, broers en zussen en zegen over hun gezin, Kees Delis en Corry Delis-Kooij, 

Alida Schouten-Smit en overleden familie 

 

 

Weekagenda 

Ma.        12 november 19.45 u Repetitie Convocamus 

Don       15 november 19.30 u Repetitie Chantous 

Vrij.       16 november 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  11 november,      om   9.30 uur: 32e zondag door het jaar, Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zondag  18 november,      om   9.30 uur: 33e zondag door het jaar, Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

http://www.parochieschoorl.nl/

