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Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. 
Matteüs 3:8 

 

 

 

 

Van de Duinvoet 

 

Maandag 18 maart ontvingen wij het bericht dat dhr. Dirk Schouten is overleden. Zijn uitvaart vond vanochtend, 

vrijdag 22 maart,  plaats in de parochiekerk van Bergen. Aansluitend werd hij begeleid naar zijn laatste rustplaats op 

ons kerkhof achter de kerk. We wensen zijn familie veel sterkte toe. 

 

In de Vastentijd wordt er op de vrijdagmiddagen om drie uur in onze kerk de kruisweg gebeden. Bij elke statie een 

korte overdenking en gebed. Het is een heel fijne voorbereiding op het Paasfeest. U bent van harte welkom. 

 

Na de viering van zaterdag 23 maart, wordt er een deurcollecte gehouden voor Vastenactie. Dit jaar ondersteund de 

Vastenactie 5 waterprojecten verspreid over de wereld. Op de tafels in de entree vindt u informatiefolders en 

vastenzakjes waarin u ook uw gift kunt doen en deze kunt u deponeren in de bruine collectebus in de kerk. Wilt u 

meer informatie kijk dan op de website van de Vastenactie. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Aanstaande maandag 25 maart om 14.00 uur wordt de lezing over Liselotte Brinitzer verteld door Wil Jansen 

gehouden. 

 

Op woensdag 27 maart om 18.00 uur vindt de tweede soepmaaltijd plaats in de Sanderij te Schoorl, neemt u uw eigen 

soepkom en lepel mee. Woensdag 3 april in de ontmoetingsruimte van parochie Schoorl. U kunt zich hiervoor 

aanmelden bij het parochiesecretariaat. 

 

Zondag  7 april om 16.00 uur is er in onze kerk een Taizé-viering, georganiseerd door de Oecumenische werkgroep 

Schoorl. Voor deze viering zal er op dinsdag 2 april om 19.30 uur een repetitie plaats vinden om de liederen die 

zondags gezongen wordt te oefenen. U bent van harte welkom. 

 

De Nieuwe Bavo Bloeit, dit jaar van 5 t/m 13 april. Heel Haarlem bloeit en het hoogtepunt is De Nieuwe Bavo Bloeit. 

De kathedraal met de typerende groene koepel aan de Leidsevaart vormt het stralende middelpunt van 

bloemsierkunst tijdens Haarlem bloeit. Het Floral Event van het jaar bloeit al in de 

aanloopweek naar de aankomst van het bloemencorso naar de stad. De bloemversieringen in 

de kathedraal worden ontworpen en uitgevoerd door studenten en leerlingen binnen het 

groene onderwijs. Duizenden bloemen sieren de kerk, verrassend en vernieuwend werk, 

afgewisseld met mooi traditioneel bloemwerk. Straks zal de kathedraal weer een bloeiend 

schouwspel zijn. Komt u ook kijken?  

Openingstijden: 10.00 uur -16.30 uur (zondag vanaf 12 uur).  Voor meer informatie zie 

www.denieuwebavobloeit.com.    Bron: de nieuwe Bavo bloeit 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag 23  maart 19.00 u  3e zondag veertigdagentijd  Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Woensdag  27 maart 10.00 u  Midweekviering,                   Eucharistieviering  

Zaterdag 30 maart 19.00 u  4e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

Woensdag     3 april 10.00 u  Midweekviering,                   Eucharistieviering m.m.v. Samenzang 

Zaterdag    6 april 19.00 u  5e zondag veertigdagentijd  Eucharistieviering m.m.v. Convocamus

      

 

Gebedsintenties  
Woensdag  27 maart uit dankbaarheid en voor Wil Schaap-Beekveldt 

Zaterdag     30 maart Ursula Koortens en overleden familie, Theodorus en Engelina Meereboer – Keijzer, Jan 

de Wit, in liefdevolle herinnering aan Alma Kersten, Alida Schouten-Smit en 

overleden familie, 

Woensdag 3 april Gert Louter 

Zaterdag        6 april Carel en Marc Frumau, Vera Goedhart, Simon Kaandorp, Kees en Nel Borst-Entes, 

Johanna Maria Borst, Alex Vos, Alida Schouten-Smit en overleden familie 

 

Agenda 

Maandag    25 maart om 14.00 u Lezing Liselotte Brinitzer door Wil Jansen 

Woensdag  27 maart om 18.00 u  Soepmaaltijd in de Sanderij 

Vrijdag        29 maart om 14.00 u Filmmiddag KBO Schoorl 

Dinsdag        2 april om  19.30 u Repetitie liederen Taizé-viering zondag 7 april 

Woensdag    3 april om 18.00 u Soepmaaltijd, Ontmoetingsruimte H. Joannes de Doper 

De koren repeteren wekelijks op: maandag om 19.30 uur – Convocamus;  donderdag om 19.30 uur – Chantous en 

vrijdag om 19.30 uur - Re-member.  

 

 

In het kader van de samenwerking met de parochie in Bergen vindt u hier de vieringen die gehouden worden in 

de parochiekerk:   

Gedurende de Veertigdagentijd is er iedere vrijdagmiddag om 15.00 uur Kruisweg bidden in de H.H. Petrus en 

Paulus parochie. 

 

Iedere vrijdag, 18.00u:  Aanbidding    -    18.30u:    Rozenkrans    -  19.00u:  Eucharistieviering 

Zondag   24 maart             om   9.30 uur:   3e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering met orgelspel en samenzang 

Zondag   31 maart             om   9.30 uur:   4e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering met orgelspel en samenzang 

Zondag   7 april                 om   9.30 uur:   5e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

 

 


