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Een kleine vlam, 

wat kan die nu doen? 

een kleine vlam, 

daar komt toch geen warmte van? 

 

Een kleine vlam, 

steekt andere, eenzame vlammen aan. 

Een kleine vlam verspreidt het Licht. 
Uit Handleiding van Berne 

 

 

 

 

Van de Duinvoet 

Zondag is het 1e Advent. Dit is tevens de start van de Adventsactie met 

het thema: Een gezonde start voor moeder en kind. Dit jaar wordt er 

door alle parochies in onze regio samen geld ingezameld voor een 

kliniek in Aramo, Zuid-Ethiopië. Zuster Harshini van de congregatie 

helpers of Mary uit India werkt daar met haar team. In haar kliniek 

kunnen vrouwen uit de verre omgeving op een veilige manier bevallen. 

De kinderen kunnen er gevaccineerd worden tegen de heersende 

kinderziektes. op de tafel in entree van de kerk liggen er informatiefolders over deze actie. Op zaterdag 4 en 18 

december zal er een deurcollecte worden gehouden voor dit goede doel. De gehele Adventsperiode zal er een 

collectebus in de kerk staan waar u ook een gift kunt geven. Een bedrag overmaken kan ook via IBAN: NL 91 RABO 

0135089638 t.n.v. Stichting Schoolproject Ethiopië onder vermelding van: Adventsactie 2021. Hartelijk bedankt voor 

uw bijdrage. 

 

Zaterdagavond staan Thea Pinkse en Tiny Kaandorp voor de laatste keer in de entree om zelfgemaakte kerstkaarten 

en Gerarduskalender te verkopen. De opbrengst van de kerstkaarten gaat naar het hospitaal Helping Hands in 

Nigeria. 

 

Elke twee maanden ontvangt u het parochiemagazine de Klink. Als eindredactie zijn wij op zoek naar  een nieuw lid 

als opvolger voor één van ons team, die per februari 2022 stopt. Kunt u overweg met de computer, goed in de 

Nederlandse taal en  zou u graag mee willen helpen om het parochiemagazine  samen te stellen?  Neem dan contact 

op met de eindredactie via deklinkmagazine@gmail.com of met Anette op het parochie secretariaat, te bereiken via 

telefoon 509 1408.  
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Gebedsintenties  
Zaterdag 4 december Gert Louter en Cor Louter-van Zelm en overleden familie, in liefdevolle herinnering aan 

Tini Koelemeijer-Barten en zoon Peter, voor Corrie Louter-Rietveld 

Zaterdag 11 december Carel en Marc Frumau, Piet Delis en Greet Delis-Bleeker, blijvend in ons hart en in onze 

herinnering Petrus Peer Louwe en Riet Louwe-Pronk, voor Corrie Louter-Rietveld 

 

 

 

Vieringen in de kerk 

Zaterdag  27  november 19.00 uur 1e zondag van Advent      Eucharistieviering m.m.v. duo Re-member 

Zaterdag   4 december    19.00 uur 2e zondag van Advent                      Eucharistieviering  

Zaterdag  11 december 19.00 uur 3e zondag van Advent       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 november       9.30 uur        1e zondag van Advent                       Eucharistieviering  

Zondag     5 december       9.30 uur        2e zondag van Advent                       Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Zondag     12 december       9.30 uur        3e zondag van Advent                       Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

 


