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Van de Duinvoet  
 

Zaterdag 4 mei begint de Eucharistieviering om 18.30 uur,  

zodat er gelegenheid is om aan te sluiten bij de Nationale Dodenherdenkingen. 

  

 

Mei maand– Maria maand. In de maand mei is er in de Petrus en Paulus parochie te Bergen  van maandag t/m 

donderdag om 12.00 uur  Rozenkrans bidden.  U bent van harte welkom. 

 

“Bid tot de Herder” - dat is het thema van ‘Roepingenzondag’ die op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 zal worden 

gevierd. PRIESTER WORDEN? De priester is een man van God. Hij verkondigt de blijde 

boodschap van Gods liefde. Hij is er voor mensen en deelt in hun vreugde en verdriet. 

Hij viert de heilige Mis, vergeeft de zonden, doopt kinderen en volwassenen, 

zalft de zieken, viert huwelijken, begraaft de doden, hij wil voor allen een andere 

Christus zijn. Roept Hij jou? Als die vraag in je leeft neem dan contact op met de 

priesteropleiding voor meer informatie, een kennismaking, een gesprek, nadere 

bezinning of oriëntatie. Geheel vrijblijvend, natuurlijk. Voor meer informatie en 

aanmelding: www.willibroodseminarie.nl.   

We vragen u om voor de studenten te bidden, hiervoor kunt u gebruik maken van het 

gebedenboekje dat op de tafels in de entree ligt. Ook vragen wij u om een financiële 

bijdrage. Er wordt een deurcollecte gehouden na de viering op zaterdag 11 mei. Hartelijk 

dank voor uw bijdrage. 

 

 

Bij de uitgangen ligt het nieuwe nummer van SamenKerk met twee bijzondere interviews: één met Tiny Tol van 

Moedige Moeders over hulpverlening aan ouders van drugsverslaafde kinderen en één met bisschop Audo van 

Aleppo in Syrië over de oorlog daar. Neem dus een gratis exemplaar mee. 

 

 

Op zondag 12 mei wordt er in de Dorpskerk van Schoorl een concert gegeven met het thema ‘En wat zij zong…”. De 

middag begint om 16.00 uur. 

 

 

 

 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag    4 mei  18.30 u  3e zondag van Pasen        Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Woensdag    8 mei  10.00 u  Midweekviering,                   Eucharistieviering  

Zaterdag  11 mei  19.00 u  4e zondag van Pasen        Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Woensdag   15  mei  10.00 u  Midweekviering        Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag   18  mei  19.00 u  5e zondag van Pasen        Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

      

http://www.parochieschoorl.nl/
http://www.willibroodseminarie.nl/


 

Gebedsintenties  
Woensdag  8 mei Simon Kaandorp 

Zaterdag     11 mei ter herinnering aan Bas van der Ploeg en Corrie van der Ploeg-Roozendaal,  

Jeannette Out-Dorresteijn, in liefdevolle herinnering aan Ina Kaandorp-Sijm, in 

dankbare herinnering aan onze ouders Pé en Janny Berkhout-Delis, Dirk en Alida 

Schouten-Smit en overleden familie, voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, Alex 

Vos, 

Woensdag 15 mei Voor Kees en Bep Kaag-Hoek, overleden ouders Kaag-Groot en Hoek-Lute en broers, 

zussen en schoonfamilie 

Zaterdag 18 mei Nicolaas Roozendaal en Adriana Roozendaal-Ruyter, Jan Borst, Vera Goedhart 

in liefdevolle herinnering aan Arie en Bets Rood-Hooiveld, Dirk en Alida Schouten-

Smit en overleden familie, Alex Vos, 

 

 

 

Agenda 

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:   

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

Zondag   5 mei        om 9.30 uur,    3e zondag van Pasen, Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Zondag 12 mei       om  9.30 uur,   4e zondag van Pasen, Eucharistieviering m.m.v. Cantor  

Zondag 19 mei       om 9.30 uur,    5e zondag van Pasen, Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor  

 

 

 

 

 

                  

 

                   
 

 

 
 

 


