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Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 
1 Timotheüs 6:6 

 
 
 
 

 

 

Van de Duinvoet  
 
Vanaf a.s. maandag verschijnt ons parochiemagazine de Klink. Met een schrijven van pastoor Franklin over de 

toekomst, informatie over de Vastenactie, Kerkbalans, de vaste rubrieken en een verhaal over de soepsteen.  

 

Donderdag 23 en donderdag 30 januari is het parochie secretariaat gesloten. 

 

Koffieochtend 80+ 

Op zaterdagochtend 25 januari organiseren de gezamenlijke kerken van Schoorl een koffieochtend voor de 80 plussers 

met hun partner. Het is van 10 uur tot 12 uur in de Blinkerd. De mensen kunnen zich opgeven bij: 

Lia Louter tel 509 38 28 of bij Jet Veenstra tel 509 33 49.  Hierbij kan men aangeven of ze opgehaald willen worden 

 

 

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’.  Net als voor 

een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk 

jaar al onze parochianen om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want 

de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. 

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie?  

Doe dan mee aan Kerkbalans. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar 

leden. In de komende de Klink ontvangt u daarom een gele brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook 

dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe 

plannen maken Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 

 

 

 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag      18 januari             19.00 u     2e zondag door het jaar             Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Woensdag   22 januari             10.00 u          Midweekviering      Eucharistieviering met samenzang 

Zaterdag      25 januari             19.00 u     3e zondag door het jaar             Eucharistieviering  

Woensdag   29 januari             10.00 u          Midweekviering      Eucharistieviering  

Zaterdag       1 februari          19.00 u    Opdracht van de Heer     Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

 

 

 

 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/


Gebedsintenties  
Zaterdag    25 januari overleden ouders Tesselaar-Suijkerbuijk, in liefdevolle herinnering aan Alma Kersten, 

in dankbare herinnering aan onze ouders Pé en Janny Berkhout-Delis, Jan Borst 

Zaterdag     1 februari Johanna Maria Borst, Kees en Nel Borst-Entes, Jan en Atie de Wit een zoon Frank, Jan 

de Wit, 

 

 

Opbrengst collecte: van 14 december 2019  t/m 8 januari 2020 

Collecte:  € 1.039,90            Kaarsen: € 116,80 

 

 

Agenda 

29 januari  14.30 -17.00 uur Oecumenische werkgroep Perspectief,  in de ontmoetingsruimte 

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

vrijdag 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,      9.00u:  Aanbidding en Rozenkrans bidden   -    9.30u:  Eucharistieviering 

Zondag  19 januari       om 9.30 uur,    2e zondag door het jaar,          Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor                                                                                                          

Zondag  26 januari       om 9.30 uur,    3e zondag door het jaar,          Eucharistieviering met orgelspel 

Zondag  2 februari       om 9.30 uur,    Opdracht van de Heer,            Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor         

 

 

 

                                                                                                  


