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PAROCHIESECRETARIAAT 
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GEOPEND: WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG 9.00 – 12.00 UUR 
E-MAIL: secretariaat@parochieschoorl.nl   
WEBSITE: www.parochieschoorl.nl 

 

Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, 

en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. 

Al roept dit volk mijn naam niet aan, 

toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’ 
Jesaja 65:1 

 

 

 

Van de Duinvoet 

Met de start van de vastentijd begint ook de jaarlijkse Vastenactie. Dit jaar is het thema: 

‘Werken aan je toekomst’. Hiermee wil Vastenactie projecten steunen die (jonge) mensen de 

kans bieden op vervolgopleiding of hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf.  Met deze 

projecten stelt de Vastenactie mensen in staat om te werken aan een betere toekomst. Helpt  

u mee? Op zaterdag 6 en 27 maart houden wij voor dit goeden doel een deurcollecte, 

hartelijk dank voor uw hulp.  Wilt u meer informatie over de Vastenactie dan vindt u op de 

tafels in de entree folders met meer informatie of kijk op hun website www.vastenactie.nl.  

 

Gedurende de Vastentijd wordt er elke vrijdag om 15.00 uur in onze kerk de Kruisweg 

gebeden, wees welkom. 

 

 

 

Gebedsintenties  
Zaterdag  6 maart ter herinnering aan Bas van der Ploeg en Corrie van der Ploeg-Roozendaal, Kees en Nel 

Borst-Entes, Johanna Maria Borst, voor onze lieve zorgzame moeder en oma Johanna 

Jonker-Dekker,  

Zaterdag 13 maart Albertus Kager en Catharina Kager-de Waard, in liefdevolle herinnering aan Em Louter-

Schilder, voor Corrie Louter-Rietveld, Jan Borst, Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, 

Theo de Lange 

 

Vieringen in de kerk 

Zaterdag  27 februari   19.00 uur 2e zondag veertigdagentijd        Eucharistieviering m.m.v. Duo Re-member 

Zaterdag    6 maart    19.00 uur 3e zondag veertigdagentijd        Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag  13 maart   19.00 uur 4e zondag veertigdagentijd        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     28 februari     9.30 uur          2e  zondag veertigdagentijd   Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zondag       6 maart            9.30 uur 3e zondag veertigdagentijd    Eucharistieviering m.m.v. Cantor  

Zondag     13 maart     9.30 uur          4e zondag veertigdagentijd    Eucharistieviering  
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