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Wie de kleinste onder jullie is, 

die is werkelijk groot. 
Lucas 9:48 

 

 

 

 

 

Van de Duinvoet 

Op zaterdag 24 april houden wij een deurcollecte voor Roepingenzondag, om nieuwe priester te ondersteunen in hun 

opleiding tot priester. Op de tafel in de entree liggen folders van Roepingenzondag. Hier vindt u ook het boekje 

“Gebeden voor roepingen”, een boekje met een gebed van een bisschop of abt/abdis voor elke maand, neem gerust 

een exemplaar mee. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

Vanaf maandag 26 april ontvangt u ons parochiemagazine de Klink mei-juni. In dit nummer 

leest u een schrijven van pastoor Franklin Brigitha, Meimaand Mariamaand, Pinksteren, leuke 

activiteiten, over het priestergraf in Catrijp en een oproep van de PCI. We wensen u veel 

leesplezier. 

 

 

 

Herdenking 4 mei 2021 

4 mei 2020 was een bijzondere herdenkingsdag, het was 75 jaar geleden dat 

in ons land een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In het hele land 

en ook in Schoorl waren er plannen voor een uitgebreidere herdenking dan 

andere jaren. Helaas konden deze activiteiten zowel in 2020 als nu, in 2021, 

geen doorgang vinden vanwege de maatregelen rondom Corona.  

Het comité 4 mei Schoorl- Groet- Camperduin wil deze dag niet in stilte 

voorbij laten gaan. Er is besloten in de loop van de dag, in klein comité een 

bloemengroet te brengen bij monument Zijpersluis, de oorlogsgraven op de 

Algemene Begraafplaats aan de Molenweg en bij het monument Kamp 

Schoorl aan de Oorsprongweg. Hierbij kan geen publiek aanwezig zijn, wel 

kunnen deze plekken op eigen initiatief en op een zelf gekozen moment op 

de dag bezocht worden. Om 20.00 uur zal de taptoe vanuit de toren van het 

Witte Kerkje geblazen worden door Rob Snip.  

Daarnaast roept het Nationaal Comité 4-5 mei ons op om 4 mei de hele dag de vlag halfstok te hangen en 5 mei de 

hele dag voluit. De herdenking op de Dam is via de televisie te volgen. 

Wij gaan er vanuit dat er volgend jaar de herdenking weer op de vertrouwde manier zal kunnen plaatsvinden en 

hopen u dan ook te ontmoeten.  

Comité 4 mei Schoorl- Groet- Camperduin. 

 

 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/


 

Gebedsintenties  
Zaterdag  1 mei Jaardienst Jaap Kaandorp, Kees en Nel Borst-Entes, Johanna Maria Borst, Gert Louter, ter 

gelegenheid 60-jarig huwelijksfeest, 

Zondag    8 mei ter herinnering aan Bas van der Ploeg en Corrie van der Ploeg-Roozendaal, voor onze lieve 

moeder en oma Johanna Jonker-Dekker, in liefdevolle herinnering aan Em Louter-Schilder, 

blijvend in ons hart en in onze herinnering, Petrus Peer Louwe en Riet Louwe-Pronk 

 

 

Vieringen in de kerk 

Zaterdag  24 april    19.00 uur 4e zondag van Pasen              Eucharistieviering  

Zaterdag  1 mei    19.00 uur 5e zondag van Pasen              Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag  8 mei    19.00 uur 6e zondag van Pasen              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        25 april        9.30 uur        4e zondag van Pasen       Eucharistieviering  
Zondag          2 mei        9.30 uur        5e zondag van Pasen          Eucharistieviering  

Zondag          9 mei       9.30 uur        6e zondag van Pasen          Eucharistieviering m.m.v. Cantor 
 Donderdag  13 mei       9.30 uur        Hemelvaart van de Heer   Eucharistieviering m.m.v. Cantor   


