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Jouw talent is een geschenk van God aan jou, 

Wat je ermee doet is een geschenk van jou aan God.           Visjeposter.nl 

 

 

 

 

 

Van de Duinvoet  
Op vrijdag  20 september om 10.30 uur is er in de Kapel van Hoog duinen een Oecumenisch viering. U bent van harte 

welkom. 

 

Dit weekend verschijnt de nieuwe editie van het parochiemagazine de Klink. Deze keer in het teken van Afscheid, 

Welkom, Gedenken en Herinneren. En onze vaste rubrieken onder andere: inspiratiepagina, vieringenrooster en 

interview met….. En een bericht van het bestuur waarin zij u uitnodigen voor het volgende: 

 

Zoals u ongetwijfeld weet is er een traject gaande om de Alkmaarse parochies en onze parochies van Bergen en 

Schoorl bestuurlijk met elkaar te integreren. Op zaterdagavond 21 september, na de viering wordt over dit 

onderwerp en de gevolgen ervan, een Parochieavond gehouden. In Bergen wordt deze avond gehouden op vrijdag  

20 september om 20 uur in de Nieuwe Beuk. U bent van harte welkom.  

Meer informatie valt te lezen in het parochiemagazine De Klink. 

 

 

Na twee jaar werkzaam te zijn geweest in ons parochie nemen wij op zaterdag 28 september afscheid van  

pater Tristán. Na afloop van de viering nodigt de Locatieraad, pater Tristán en u uit voor een gezellige samen zijn in 

de ontmoetingsruimte onder het genot van een kopje koffie/thee.  

 

 

 

 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag       14 september      19.00 u     24e zondag door het jaar       Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

Woensdag    18 september      10.00 u     Midweekviering,                            Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag       21 september      19.00 u     25e zondag door het jaar       Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

Woensdag    25 september      10.00 u     Midweekviering                      Eucharistieviering  

Zaterdag       28 september      19.00 u     26e zondag door het jaar        Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/


 

Gebedsintenties  
Woensdag 18 september Voor Kees en Bep Kaag-Hoek, overleden ouders Kaag-Groot en Hoek-Lute en broers, 

zussen en schoonfamilie 

Zaterdag 21 september  Ursula Koortens en overleden familie, Theodorus en Engelina Meereboer–Keijzer, 

Jan de Wit, in liefdevolle herinnering aan Ina Kaandorp-Sijm, in liefdevolle 

herinnering aan Alma Kersten, Dirk en Alida Schouten-Smit en overleden familie, 

Alex Vos, Jan Borst, Siem de Wit, in liefdevolle herinnering Herman ter Bocht, 

Zaterdag   28 september familie Piet Brink- de Boer, Carel en Marc Frumau, Nicolaas Roozendaal en Adriana 

Roozendaal-Ruyter, Vera Goedhart, Jeannette Out-Dorresteijn, in dankbare 

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

en overleden familie, Willem Wittebrood, Alex Vos 

 

 

Agenda 

Vrijdag 20 september  10.00 uur Oecumenische Viering in Kapel  Hoog Duinen 

Zaterdag 21 september  20.00 uur Parochiebijeenkomst Regiovorming 

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  15 september     om 9.30 uur,    24e  zondag door het jaar,  Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Zondag  22 september     om 9.30 uur,    25e  zondag door het jaar,  Eucharistieviering  

Zondag  29 september     om 9.30 uur,    26e  zondag door het jaar,  Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

 
 


