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Vieringen 

Zaterdag 5 Aug, om 19.00 uur, eucharistieviering,  m.m.v. de Cantorij. 

Zondag 13 Aug. om 9.15 uur viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorj. 

Agenda: 

Dinsdag 1 Aug om 20.00 uur, 2
e
 voorbereidingsavond voor het dopen in de achterkamer. 

                                                Het dopen is op zondag 20 Aug. 

Mededelingen 
Op dinsdag 15 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming. Wij doen dat op 

die dag in onze federatie in twee kerken, namelijk ’s ochtends om 9.30 uur in Oud Ade en ’s 

avonds om 19.00 uur in Nieuwkoop.                                                                                         

Zo heeft u de keuze om te kijken welk tijdstip u het beste schikt.  

Na de vieringen is er koffie of thee.               U bent bij deze vieringen van harte welkom. 

 

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en 

gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel 

werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome 

overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste 

Mariafeest.    

 

Vakantie. 

Secretariaat gesloten wegens vakantie. Week 31 en 32,  dat is dinsdag 1 Aug 

en woensdag 2 Aug, en dinsdag 8 Aug en woensdag 9 Aug.                                  
 

In deze 2 weken is het secretariaat echt onbemand/onbevrouwd en dus voor alles gesloten. De 

dames gaan de bloemetjes buiten zetten, daar zijn ze ook aan toe. Het hele jaar zijn ze bereid 

ons te helpen en natuurlijk gunnen we ze deze 2 weken ook echte rust. Laten we ons daar dan 

ook aan houden. Want dicht is dicht, vanaf nu.  15 Aug, dan zijn ze er weer. 
Wanneer er een nieuwsbrief verschijnt, zal ik dit er op laten staan, zodat u het vast niet 

vergeet, en wij wensen hun een goede en mooie vakantie toe. 
 

Nu de vakantietijd aanbreekt zal er niet iedere week een nieuwsbrief zijn, ik ben er wel maar 

als er niets te melden of te vergaderen is heeft het weinig zin. De vieringen staan achter in 

samenstromen, en ons mailadres staat bovenaan in deze brief, voor als u wat te melden heeft. 

Iedereen veel plezier en een tijd om er eens even tussen uit te gaan en wat bij te komen van de 

normale drukte van elke dag.  
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