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Datum: 18 febr.  2017.                                                                                              Nr: 308. 

Vieringen 

Woensdag 22 febr. om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 26 febr. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 1 mrt. om 9.00 uur Aswoensdag, eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

Donderdag 23 febr. om 9.00 uur is het combo van Lords Voice in het Achterom. 

Mededelingen  
Palmtakken verbranden. 

Achter in de kerk staat een emmer waar u de palmtakken van vorig jaar in kan doen. Deze 

worden dan verbrand en de overgebleven as wordt gebruikt met Aswoensdag om ons te 

tekenen met die as. 

Familiepaaskaarsen. 
Achter in de kerk ligt een lijst waarin u desgewenst uw naam en adres  op kunt schrijven als u 

een paaskaars wilt aanschaffen. 

Bedevaart naar Rome. 
Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. 

Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. 

Daarom worden er op verschillende plaatsen in het bisdom informatiemomenten gehouden. 

Iedereen is van harte welkom op een van deze bijeenkomsten. Is er geen bijeenkomst bij u in 

de buurt? Neemt u dan contact op met het pastorale team van onze parochie. Want in overleg 

zijn extra informatiebijeenkomsten mogelijk. 

Informatiebijeenkomsten over de bedevaart naar Rome: 

22 febr. van 20.00 uur tot 22.00 uur in de H.H.Laurentius en Elisabeth Kathedraal, in de  

Robert Fruinstraat 36 in Rotterdam. 

18 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Petruskerk, Lorentzkade 16a in Leiden. 

WERELDGEBEDSDAG 3 MAART a.s. 

Op vrijdag 3 maart om 19.30 uur is de dienst van de Wereldgebedsdag in de geref. Kerk bij de 

Aardamsebrug in Ter Aar. Viert u ook mee? Hoort u bij de wereldwijde groep mensen die 

bidt voor de Filippijnen?  Op donderdag 2 maart om 14.00 uur oefent het gelegenheidskoortje, 

waarbij u zo kunt aansluiten,  o.l.v. Dick Verzaal. Daar bent u ook welkom. Houd u van 

zingen, zing dan mee We ontmoeten u graag! Namens de Werkgroep WGD, Truida Stegema 

 

God, krijgt U nooit genoeg van al dat vragen, om alles wat de mens en kerk nodig heeft? 

Ik vraag me af God, doet het U geen plezier, wanneer eens iemand zo maar zegt:            

”alleen om U even te bedanken, en niet altijd maar te vragen, kom ik hier!’ 

Maar waarom knielt er nooit een mens zo maar eens even om te bidden in de banken: 

” ik kom alleen maar God, om U eventjes, voor alles om mij heen,  te bedanken!” 
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