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Datum: 16 Juni. 2018.                                                                                              Nr: 368. 

Vieringen 
Zaterdag 16 juni, om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

Zondag 17 juni om 10.00 uur is er weer peuterviering. 

Woensdag 20 juni om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 24 juni om 9.00 uur. eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Donderdag 21 juni  om 19.30 uur vergadering van de Pastoraatsgroep in de achterkamer. 

Mededelingen. 

We gaan weer naar den Brielle toe 
Zaterdag 7 juli gaan we naar Brielle voor de Nationale Bedevaart van de Martelaren van 

Gorcum. Ook u bent van harte uitgenodigd om die dag met de bus mee te gaan.  

Meer informatie kunt u vinden in het juni-nummer van Samenstromen, op blz 6.  

 

‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom 

Rotterdam. 

Het hele jaar door, en speciaal rond 9 juli, gaan vele katholieken naar Brielle op bedevaart om 

de Martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof. 

In de maanden juli en augustus is het Heiligdom elke middag geopend van 13.00-17.00 uur. 

In de overige maanden is openstelling mogelijk voor groepen op afspraak. 

Het heiligdom heeft de bijzondere zorg van de bisschop van Rotterdam. Er is een 

bisschoppelijke commissie onder voorzitterschap van een pastoor (de ‘custos’ , letterlijk: 

bewaker). Deze is belast met de zorg voor het heiligdom. 

 

Patroonsfeest 
Wat u ook kunt vinden in dat juni-nummer is dat mooie inlegvel waarop staat wat we gaan 

doen met de  P&P dag op 1 Juli . Vergeet niet op de kalender te zetten dat u naar dit feest wil. 

Laat de vooral een feest zijn van ontmoeting, een ontmoeting tussen vrijwilligers onderling, 

maar ook met parochianen. Maar ook ontmoeting met de pastoor, we hopen dat pastoor Glas 

ook nog een poosje kan blijven na de viering, of de hele tijd, mag ook. En we hopen natuurlijk 

op mooi weer, alleen heb je dat niet in de hand. Even bidden tot Petrus en Paulus of zij daar 

voor willen zorgen, het is tenslotte hun feest. 

 

Vaderdag, zondag 17 juni. 
Het mag dan geen kerkelijk feest zijn, we gaan toch ook in vieringen wel bidden voor vaders? 

Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij hun vaderschap, vaderlijke plichten en de 

invloed van vaders in de samenleving wordt gevierd. In Nederland wordt het gevierd op de 

derde zondag in juni. 
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