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Want ik ben de Heer, je God,  

ik neem je bij je rechterhand en zeg je: 

Wees niet bang, ik zal je helpen. 
Jesaja 41:13 

 

 

 

Van de Duinvoet 

Hierbij doen wij wederom een beroep op u om de geldende maatregelen in acht te nemen, bewaar de 1,5m afstand, 

desinfecteer uw handen bij binnenkomst en voelt u zich niet lekker blijf dan thuis, u wordt door de pastores ontheven 

van de zondagse plicht. Bisdom Haarlem-Amsterdam geeft ook het dringende advies een mondkapje te dragen als u 

door de kerk loopt. U draagt het mondkapje wanneer u de kerk binnenkomt en verlaat, tijdens de viering mag u het 

mondkapje af doen. 

 

 

Op de tafels in de entree ligt de nieuwste editie van het tijdschrift Samen Kerk. Hierin leest u een bericht van Bisschop 

Hendriks, over 30 jaar parochiële vriendschap, over het componeren van een mis ter ere van Corona en nog veel 

meer. 

 

 

Naast het tijdschrift Samen Kerk vindt u de informatiefolder van Missio die dit jaar aandacht 

besteed aan de regio West-Afrika in het bijzonder Niger en Nigeria. Onder het motto ‘Gelukkig 

de vredestichter’ wordt op zondag 18 oktober Missiezondag gevierd. Voor dit goede doel 

houden wij op zaterdag 17 oktober een deurcollecte, in de entree zal er dan een tafel staan die 

hiervoor wordt ingericht.  Wilt u meer weten over Missio kijk dan eens op hun website 

www.missio.nl. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

 

 Zin-Volle-maan-wandeling 

Volle maan is een bijzonder natuurverschijnsel. Sommige mensen kunnen er niet van slapen. En 

mannen worden er soms een beetje raar van (hoorde ik laatst een betrouwbare vrouw zeggen). 

Hoe het ook zij, we gaan bij volle maan een wandeling maken. Nu de bijeenkomsten binnen wat 

lastiger te organiseren zijn, zoeken veel mensen het liever buiten. De Denktank heeft daarom deze 

buitenactiviteit “getankt”: een zin-volle-maan-wandeling!  

Op vrijdag 30 oktober, vertrek om 19.30 uur bij het Klimduin. Wandeling, verhaal bij maanlicht in 

het tuintje van Bas en het drankje bij knapperend vuurtje zijn gratis.    

Geef je op bij Lettie,  E: lettieoosterhof@gmail.com, T: 072 – 7439450 / 06 - 12144060 

Dit is een activiteit van de Denktank, een werkgroep van de kerk in Schoorl en Groet, die 

activiteiten organiseert onder de titel: Zinnig en Zalig. De activiteiten zijn voor iedereen binnen en buiten de kerk: 

leden, vrienden, sympathisanten, zinzoekers en aanwaaiende vakantiegasten… 

 

 

 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/
http://www.missio.nl/


 

Gebedsintenties  
Zaterdag  10 oktober Kees Kaandorp en Ina Kaandorp-Sijm, voor Corrie Louter-Rietveld, ter herinnering 

Petrus Peer Louwe, in liefdevolle herinnering Riekus Burger 

Zaterdag   17 oktober Carel en Marc Frumau, Jan Borst, Jan en Sien Wever-de Boer, Albertus Kager en 

Catharina Kager-de Waard, in liefdevolle herinnering Arie en Bets Rood-Hooiveld 

 

 

Vieringen in de kerk 

Zaterdag  10 oktober 19.00 uur 28e zondag door het jaar             Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag  17 oktober 19.00 uur 29e zondag door het jaar             Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag  24 oktober 19.00 uur 30e zondag door het jaar             Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

 

 

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

de parochiekerk:   

Zondag  11 oktober        9.30 uur 28e zondag door het jaar, Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zondag  18 oktober        9.30 uur 29e zondag door het jaar, Eucharistieviering m.m.v. Amivocalis 

Zondag  25 oktober        9.30 uur 30e zondag door het jaar, Eucharistieviering  

 

 


