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Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!  

Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.  

Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent. 
1 Johannes 3:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de Duinvoet 

Op zondag 29 mei om 10.00 uur wordt er in de Petrus en Paulusparochie een 

regioviering gehouden voor alle kerken in ons samenwerkingsverband. In deze 

viering wordt herdacht dat het 600-jaar geleden is dat het mirakel van Bergen plaats 

vond. Mgr. Hendriks zal in de viering voorgaan als hoofdcelebrant samen met pastoor 

Franklin Brigitha. De viering wordt muzikaal ondersteund door Marja Dignum, Ton 

van Bremen en Loes Meereboer. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers. U bent van harte welkom. 

 

Het mirakel van het Heilig Bloed vond in 1422 in Bergen plaats. Na de Sint 

Elizabethsvloed in het jaar daarvoor, werd bij de huidige Kapellaan een aangespoeld 

kistje met gewijde hosties uit de kerk van Petten gevonden. Een jaar later bleek het 

achtergebleven zeewater veranderd in bloedkleurig stof. Op de vindplaats werd de 

Kapel van het Heilig Bloed gebouwd en ook na de afbraak bleef de plaats het centrum 

van devotie. 

In de vroege morgen beginnen we om 6.00 uur met een Stille  Omgang die al sinds mensenheugenis wordt gelopen,  

vertrekkend vanaf de Ruïnekerk. Deze wandeling wordt na terugkomst afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. 

 

 

Vanaf maandag 23 mei nieuwste editie De Klink. In deze leest u over onder andere Pinksteren, over het 

Angelusgebed en het jaarverslag van de PCI  Schoorl. 

 

 

 

Gebedsintenties  
Zaterdag 14 mei Jan Borst, Trien Wever-Schilder en Simon Wever, Piet Delis en Greet Delis-Bleeker, in 

liefdevolle herinnering aan Nico Veul, 

Zaterdag 21 mei Jaardienst Siem Bakker, Carel Frumau en zoon Marc, voor Gert Louter en Cor Louter-van 

Zelm en overleden familie, in liefdevolle herinnering aan Ali Bakker-Zut, in liefdevolle 

herinnering aan Riekus Burger familie Burger en familie Schneiders, 

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/


 

 

 

 

Vieringen in de kerk 

Zaterdag       14 mei     19.00 uur      5e zondag van Pasen        Eucharistieviering  

Zaterdag       21 mei     19.00 uur      6e zondag van Pasen        Eucharistieviering  

Zaterdag       28 mei     19.00 uur      7e zondag van Pasen        Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

Deze vieringen kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl. 

 

 

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

de parochiekerk:  

Zondag      15 mei          9.30 uur     5e zondag van Pasen                                   Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Zondag      22 mei          9.30 uur     6e zondag van Pasen                                    Eucharistieviering  

Donderdag 26 mei        9.30 uur     Hemelvaartsdag         Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Zondag      29 mei       10.00 uur      Herdenking het Mirakel van Bergen        Eucharistieviering m.m.v. Duo Cantor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


