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Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere,  

want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.        Hebreeën 13:1-2 

 

 

 

 

Van de Duinvoet  
 
Op de tafels in de entree ligt het nieuwe nummer van SamenKerk met veel aandacht voor Allerzielen, afscheid nemen 

en het nationaal requiem dat het Nationaal Katholiek Thuisfront jaarlijks organiseert. Eind deze maand begint de 

Advent. Advent-kalenders helpen ons de dagen naar het Kerstfeest tellen. Neem een gratis exemplaar mee. 

Vanaf 18 november verschijnt de nieuwe editie van ons parochiemagazine de Klink. Deze keer in het teken van 

Advent, Kerst en Nieuwjaar. 

 
 

Op de tafels in de entree ligt het meditatieboekje ‘Op weg naar Kerstmis’.  Aan de hand van zeven 

thema’s gaat  u op weg naar het feest van Kerstmis en verder. De boekjes mag u zo meenemen, 

een kleine bijdrage is welkom.   
 
 
 
Op zaterdag 9 november wordt er een deurcollecte gehouden voor de Zondag van de Oecumene / Willibrordzondag. 

Dit jaar is het thema “Uit liefde voor God” waarover u kunt lezen in de flyer, die ligt op de tafels in de entree. Ook via 

de website van de Katholieke vereniging van Oecumene kunt u meer lezen over hun werkzaamheden, u vindt het 

adres op de achterzijde van de flyer.  Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

Vanaf zaterdag 9 november staan Thea Pinkse en Tiny Kaandorp in de entree van de kerk, met de zelfgemaakte 

kerstkaarten van Thea en de Gerarduskalender. De gehele opbrengst van de kerstkaarten gaat naar het Hospital 

Helping Hands in Nigeria. De volgende zaterdagen zijn 16 – 23 – 30 november. Van harte aanbevolen. 

 

In het Witte Kerkje te Groet, is er op zondag 10 november om 16.00 uur een Taizé-viering.   

Deze viering wordt georganiseerd door de Oecumenisch werkgroep. U bent van harte Welkom. 

 

Op 22 november om 10.30 uur  is er in de Kapel van Hoog Duinen een Oecumenisch viering. U bent van harte 

welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/


 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag       9 november         19.00 u     32e zondag door het jaar       Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Woensdag    13 november       10.00 u     Midweekviering,                            Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Zaterdag      16 november        19.00 u     33e zondag door het jaar       Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

Woensdag   20 november        10.00 u     Midweekviering                     Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag     23 november         19.00 u     Christus Koning van het heelal    Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

 

 

 

Gebedsintenties  
Woensdag 13 november Marie en Theo Nanne –Bijl en Maria en Cornelis Bijl-Burger 

Zaterdag    16 november  Ursula Koortens en overleden familie, Theodorus en Engelina Meereboer – Keijzer, Jan 

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

overleden familie, in liefdevolle herinnering Herman ter Bocht, Alex Vos,  

Zaterdag   23 november Jaardienst Jan de Wit, familie Piet Brink-de Boer, Carel en Marc Frumau, Jan Borst, in 

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

Schouten-Smit en overleden familie, in liefdevolle herinnering Arie en Bets Rood-

Hooiveld, voor ons Convocamus en overleden leden, Alex Vos, Piet Appelman,  

 

 

Agenda 

Zaterdag 9 november 10.00 uur Herfst wandeling Franciscaanse Beweging 

Zondag 10 november 16.00 uur Taizé viering in het Witte Kerkje te Groet 

Vrijdag 22 november 10.30 uur Oecumenisch viering kapel Hoog Duinen 

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

vrijdag 19.30 uur – Re-member.  

- A.s. maandag 11 november geen repetitie van Convocamus ivm St. Maarten-  

 

 

 

 

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  10 november      om 9.30 uur,   32e  zondag door het jaar,  Eucharistieviering m.m.v. Orgelspel 

Zondag  17 november      om 9.30 uur,   31e  zondag door het jaar,  Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Zondag  24 november      om 9.30 uur,    Christus Koning van het heelal,  Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


