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De hemel verhaalt van Gods majesteit,  

het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 

de dag zegt het voort aan de dag die komt,  

de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 
Psalm 19:2-3 

 

 

 

 

Van de Duinvoet 

Donderdag 8 juli ontvingen wij het bericht dat dhr. Niek Louter is overleden. Zijn uitvaart vond afgelopen woensdag 

in besloten kring plaats. Aansluitend werd hij begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof achter de kerk. We 

wensen zijn familie veel sterkte toe. 

 

Zaterdag 10 juli ontvingen wij het bericht dat dhr. Cees Ooijevaar is overleden. Zijn uitvaart vond afgelopen 

donderdag in besloten kring plaats. Aansluitend werd hij begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof achter de 

kerk. We wensen zijn familie veel sterkte toe. 

 

 

Werelddag van grootouders en ouderen 

In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-Jozef en het gezin, heeft paus Franciscus ook aan opa’s en oma’s 

gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebedsdag voor in het leven geroepen. Voortaan is de vierde zondag van juli 

‘Werelddag van grootouders en ouderen’. Dit eerste jaar is dat op zondag 25 juli. Die datum is niet willekeurig 

gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de feestdag van Joachim en Anna, de grootouders van Jezus.  

Volgens de paus is er te weinig aandacht voor ouderen en grootouders en vergeten we weleens de rijkdom van hun 

bijdrage aan het bewaren en doorgeven van onze wortels. “Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een 

geschenk is en dat grootouders de band zijn die verschillende generaties met elkaar verbindt door de ervaring van het 

leven en het geloof door te geven,” aldus paus Franciscus. Volgens hem wekt de Heilige Geest ook vandaag in 

gedachten en woorden van wijsheid van oudere mensen. 

 

 

Het secretariaat is wegens vakantie gesloten van woensdag 11 augustus t/m 27 augustus. Wenst u in deze periode 

iemand te spreken, kunt u contact op nemen met parochie Bergen op telefoon: 072 581 2553 of mailen: 

ppb@rkparochiebergennh.nl. In dringende gevallen kunt u bellen met pastoor Jan-Jaap van Peperstraten op telefoon 

06 4611  1668. 
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Gebedsintenties  
Zaterdag  24 juli Jaardienst Cor van de Griendt, Carel en Marc Frumau, Robert Borst, 

Zaterdag 31 juli Gert Louter, El en Piet Ooijevaar en zoon John, in liefdevolle herinnering aan Em Louter-

Schilder, 

 

 

Vieringen in de kerk 

Zaterdag  17 juli   19.00 uur 16e zondag door het jaar                   Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zaterdag  24 juli    19.00 uur 17e zondag door het jaar      Eucharistieviering  

Zaterdag  31 juli   19.00 uur 18e 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       18 juli        9.30 uur        16e zondag door het jaar                      Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zondag       25 juli        9.30 uur        17e zondag door het jaar                      Eucharistieviering met orgelspel 

Zondag       1augustus       9.30 uur        18e zondag door het jaar         Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

 

 

 


