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Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. 

Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. 

De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. 
Hooglied 8:6 

 
 
 

Van de Duinvoet  
Donderdag 13 februari ontvingen wij het bericht dat dhr. Piet Louwe is overleden. Zijn herdenkingsdienst vindt 

plaats op maandag 17 februari om 19.30 uur in onze kerk. De crematie vindt dinsdag plaats. We wensen zijn familie 

veel sterkte toe.    
 
 
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari t/m 12 april 

– staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een 

redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. In Nederland 

vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een 

beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je 

eigen geld te verdienen. Vervolgonderwijs is noodzakelijk. Miljoenen mensen die 

werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar 

verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan 

verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in 

Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. 

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie 

jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of 

voortgezet onderwijs. En we willen nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven 

om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun 

gemeenschap. Vastenactie steunt dit jaar projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, 

Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben 

gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen 

onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. Helpt u ook mee? 

Wilt u meer weten, binnenkort liggen er folders van Vastenactie op de tafels in de entree. U kunt nu al verder lezen op 

www.vastenactie.nl.  Op zaterdag 15 maart en 4 april houden we een deurcollecte voor Vastenactie. U kunt uw gift 

ook doneren via NL21 INGB 000 000 5850, tnv Vastenactie, Den Haag. Hartelijke dank voor uw bijdrage. 
 Bron: www.vastenactie.nl 

 

 

De derde bijeenkomsten van  de oecumenisch gespreksgroep Perspectief vindt op woensdag 26 februari om  

14.30 uur plaats, in de ontmoetingsruimte. Deze middag zal Dhr. Fokko Omta spreken over delen uit zijn proefschrift 

wat als titel heeft; Zonde. 
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Vieringen in de kerk   

Zaterdag      15 februari           19.00 u     6e zondag door het jaar             Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Woensdag    19 februari          10.00 u          Midweekviering      Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag      22 februari           19.00 u     7e zondag door het jaar             Eucharistieviering  

Woensdag   26 februari           10.00 u          Aswoensdag, Midweekviering   Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Zaterdag      29 februari           19.00 u     1e zondag veertigdagentijd         Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

 

 

Gebedsintenties  
Woensdag 26 februari familie Piet Brink-de Boer, wij gedenken Joop Otterbeek geef hem zielenrust en neem 

hem op in uw licht. 

Zaterdag     29 februari Jan Borst, Ursula Koortens en overleden familie, Theodorus en Engelina Meereboer–

Keijzer, Jan de Wit, in liefdevolle herinnering aan Alma Kersten, Siem de Wit 

 

 

Agenda 

26 februari  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.  

 

 

Opbrengst collecte: van 11 januari t/m 5 februari 2019 

Collecte:  € 423,55            Kaarsen: € 58,75 

  

 

 

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 16 februari        om 9.30 uur,    6e zondag door het jaar,          Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor         

Zondag  23 februari       om 9.30 uur,    7e zondag door het jaar,          Eucharistieviering Orgelspel 

Zondag    1 maart           om 9.30 uur,    1e zondag veertigdagentijd,   Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor         

 

 

 

                                                                                                  


