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Geloof is als een zaad dat je met liefde plant: 

het heeft elke dag zorg en aandacht nodig 

om te kunnen groeien en tot wasdom te komen. 
Bron: Berne media  

 

 

 

 

 
Van de Duinvoet 

 Zaterdag 1 oktober komt Hanja Jong van de voedselbank Schoorl in onze parochie langs om onze aandacht te vragen 

voor de mede Schoorlaars die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Aansluitend aan Hanja’s uiteenzetting, zal er een 

deurcollecte gehouden worden voor de Voedselbank Schoorl. De PCI vindt de geboden hulp door de voedselbank 

van dermate groot belang dat zij het opgehaalde bedrag ( zowel tijdens de dienst als via de overschrijving) zal 

verdubbelen. Alvast bedankt namens de voedselbank en hun gebruikers! Groeten van het PCI-bestuur. 

 

Vanaf zaterdag 5 november staan Thea Pinkse en Tiny Kaandorp, elke zaterdagavond  in de maand november, in de 

entree van de kerk om de zelfgemaakte kaarten van Thea en de Gerarduskalender te verkopen. De opbrengst van de 

kerstkaarten gaat naar het hospitaal Helping Hands in Nigeria. 

 

 

 

Beste parochianen / koren 

Zoals  we allemaal weten gaan de prijzen voor elektriciteit en gas om hoog, u merkt dit niet alleen thuis.  

Ook als parochie zullen we  er mee te maken krijgen. Als Locatieraad hebben wij het verzoek gekregen van het 

parochiebestuur om te kijken naar mogelijkheden om deze kosten zo goed als mogelijk laag te houden. 

Om hierin tegemoet te komen zal er een aantal aanpassingen komen, een ervan is het verwarmen van de kerk en 

ontmoetingsruimte. De kachel zal zo geprogrammeerd worden dat er een lagere aangenaam temperatuur ontstaat. 

Het is daarom aan te raden een extra trui aan te trekken of mee te nemen naar de viering op zaterdagavond en de 

koorrepetitie.   

Mocht u zelf suggesties hebben om energie te besparen of verduurzamen dan horen wij deze graag aan.  
Als Locatieraad begrijpen wij dat het wennen zal zijn, voor ons allemaal. Maar wij hopen ook op uw begrip voor de 

situatie.  

Locatieraad Schoorl 

 
 

 

 
 
  

 

 

http://www.parochieschoorl.nl/


 
Gebedsintenties  

Zaterdag 8 oktober Jaardienst Cor Louter-van Zelm, Jaardienst Jaap de Winter, 

voor de overleden ouders Willem Blom en Agnes Blom-de Waard 

 

 

Vieringen in de kerk 

Zaterdag    1 oktober      19.00 uur        27e zondag door het jaar       Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Zaterdag    8 oktober      19.00 uur        28e zondag door het jaar       Eucharistieviering  

Zaterdag  15 oktober      19.00 uur        29e zondag door het jaar       Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

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    2 oktober        9.30 uur         27e zondag door het jaar               Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Zondag    9 oktober        9.30 uur         28e zondag door het jaar                     Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

Zondag  16 oktober        9.30 uur         29e zondag door het jaar               Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

 

 

 

 

 
 


