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Adventstijd in Hoogmade

Meer dan 30 zaalbouwers zijn bereid om wekelijks de
zaal op te bouwen en af te breken en dit heeft het
pastorale team overtuigd, dat onze parochiekern klaar
is om vanaf 8 december wekelijks een viering te
hebben in Hoogmade.

Het rooster is hier te downloaden.

Begin 2020 zullen we evalueren of dit een oplossing is
voor de lange termijn.

Bouw en herstel
Binnen onze parochiekern is een Commissie Herstel en
Onderhoud Rooms Katholieke Kerk (CHORKK) actief.
Zij hebben wekelijks overleg met het Bisdom en het
parochiebestuur om te kijken hoe we de muren van de
kerk stabiel kunnen krijgen en hoe nu verder te gaan.
Op 14 december is een bijeenkomst gepland om met
parochianen voorzichtig na te denken over de toekomst.

Kerstfair op 13 december
Op vrijdag 13 december organiseert klein onderhoud
een kerstfair in Drieluik (van 11:00 uur tot 15:00 uur).
Steun onze kerk door het kopen van kerstkaarten en
kerststukjes.

Stichting De Groene Punt zal worden opgericht om geld
in te zamelen. Houdt de website in de gaten voor de
acties die gaan komen in 2020.

Gezocht kosters
Bij elke viering, zijn kosters onmisbaar. Zij zijn op tijd aanwezig,
en bereiden de viering voor. Zorgen voor de liturgische
aankleding en zetten het vaatwerk klaar. Zij zijn de mensen
achter de schermen van een viering. Vaak onopvallend, maar
onmisbaar.

Heb je iets met vieringen en vind je het mooi om daarbij een rol te spelen? Dan is de
koster een mooie functie waar je de spil bent van de voorbereiding en zorg van de
liturgie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de BCP.
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