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Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Matteüs 6:34

Van de Duinvoet
Zaterdag 26 januari ontvingen wij het bericht dat mevr. Atie de Wit-Wit is overleden. Haar uitvaart vond op
donderdag 31 januari plaats. Aansluitend is ze naar haar laatste rustplaats gebracht op ons kerkhof. We wensen haar
familie veel sterkte toe.
Na de viering van zaterdag 2 februari is er de mogelijkheid om de Blasius zegen, ter
voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen, te ontvangen. De zegen gaat terug
op het verhaal dat een vrouw met een kind bij Blasius kwam. Het kind had een visgraat in
zijn keel en dreigde te stikken. Blasius sprak een gebed uit, legde de handen op de keel
van het kind en de ademweg kwam vrij. Uitgebreide verhalen over Blasius zijn te vinden
op www.heiligen.net. Bron: Berne media
Weekagenda
Ma.
4 februari
Don
7 februari
Vrij.
8 februari

19.30 u
19.30 u
19.30 u

Repetitie Convocamus
Repetitie Chantous
Repetitie Re-member

Vieringen in de kerk
Zaterdag
2 februari

19.00 u

4e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. Chantous

Woensdag

6 februari

10.00 u

Midweekviering
Eucharistieviering met samenzang

Zaterdag

9 februari

19.00 u

5e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. Cantor

Gebedsintenties
Woensdag
6 februari
Zaterdag
9 februari

Gert Louter, Simon Kaandorp
Jaardienst Bas van der Ploeg, voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, Jeannette OutDorresteijn, in liefdevolle herinnering aan Jan en Jo Pronk en zoon Gerrit, in
liefdevolle herinnering aan Arie en Bets Rood-Hooiveld, Adria de Wilde, Simon
Kaandorp

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 3 februari
om 9.30 uur: 4e zondag door het jaar, Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor
Zondag 10 februari
om 9.30 uur: 5e zondag door het jaar, Eucharistieviering m.m.v. Cantor

