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Die hoop  

is als een betrouwbaar en zeker anker 

voor onze ziel. 
Hebreeën 6:19 

 

 

 

 

Van de Duinvoet 

Maandag 27 juli, ontvingen wij het bericht dat dhr. Cor van de Griendt is overleden. De besloten uitvaartdienst heeft 

inmiddels  vanuit onze kerk plaatsgevonden. Aansluitend werd hij  begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons 

kerkhof achter de kerk. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. 

 

Eveneens ontvingen wij maandag het bericht dat dhr. Riekus Burger is overleden. De besloten uitvaardienst vindt 

zaterdag 1 augustus plaats in de HH. Petrus en Paulusparochie te Bergen. We wensen zijn familie veel sterkte toe. 

 

 

Van pastoor Franklin ontvingen wij het volgende bericht:  

Beste allemaal,  

Ik wil u allen van harte danken voor uw bijdrage aan de bevolking van Curaçao. De collecte in de regiokerken heeft 

een mooi bedrag opgeleverd van: 2.570,- euro. Het zal de harten van velen met vreugde vervullen! 

Dat de Heer u allen moge zegenen voor uw gulle gaven.    

 

 

 

Gebedsintenties  
Zaterdag 15 augustus:  Jaardienst Arnold van Dijk, Carel en Marc Frumau, in liefdevolle herinnering aan Arie en Bets 

Rood-Hooiveld, Jan Borst, familie Piet Brink-de Boer, in liefdevolle herinnering Tini Koelemeijer-Barten 

 

 

Vieringen in de kerk   

Zaterdag  1 augustus 19.00 uur  18e zondag door het jaar       Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag  8 augustus     Deze viering wordt samen met parochie H.H. Petrus en Paulus te Bergen gevierd op 

zondag 9 augustus om 9.30 uur. 

Zaterdag  15 augustus 19.00 uur  Maria ten Hemelopneming       Eucharistieviering 

Zaterdag  22 augustus     Deze viering wordt samen met parochie H.H. Petrus en Paulus te Bergen gevierd op 

zondag 23 augustus om 9.30 uur. 

  

 

In het kader van de samenwerking met de parochie in Bergen vindt u hier de vieringen die gehouden worden in 

de parochiekerk:   

Zondag    2 augustus     Deze viering wordt samen met parochie H. Joannes de Doper te Schoorl gevierd op 

zaterdag 1 augustus om 19.00 uur.  

Zondag    9 augustus             9.30 uur     19e zondag door het jaar,          Eucharistieviering met orgelspel 

Zondag    16  augustus     Deze viering wordt samen met parochie H. Joannes de Doper te Schoorl gevierd op 

zaterdag 15 augustus om 19.00 uur.  

 

http://www.parochieschoorl.nl/

