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AANVANG: 10.00 UUR
KOOR

Zo. 25 aug.

Pastor Bertus Stuifbergen

Cantorij

Wo. 28 aug.

Pastor Mathew

Samenzang

Zo. 01 sept.

Idolette Verkerk

Cantorij

Wo. 04 sept.

Diaken Marcel de Haas

Samenzang

Zo. 08 sept.

Pastor Bob van Oploo

Cantorij

Wo. 11 sept.

Pastor Mathew

Samenzang

Zo. 15 sept.

Pastor Jan van der Linden

Cantorij

Wo. 18 sept.

Parochiaan

Samenzang

Zo. 22 sept.

Pastor Ron Hopman

Samenzang

Wo. 25 sept.

Pastor Mathew

Samenzang

Zo. 29 sept.

Pastor Mathew

Samenzang

Wo. 02 okt.

Diaken Marcel de Haas

Samenzang

Zo. 06 okt.

Idolette Verkerk

Cantorij

Wo. 09 okt.

Pastor Mathew

Samenzang

Zo. 13 okt.

Pastor Jan van der Linden

Sound of Life

Wo 16 okt.

Parochiaan

Samenzang

Zo. 20 okt.

Pastor Bertus Stuifbergen

Samenzang

Wo. 23 okt.

Pastor Mathew

Samenzang

Zo. 27 okt.

Pastor Ron Hopman

Samenzang

Wo. 30 okt.

Parochiaan

Samenzang

Za. 02 nov.

(19,00 uur)

Idolette Verkerk

(Allerzielen)

Samenzang

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2de en 4de woensdag van de
maand is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite.

Woensdag 18 sept. 19.00 uur
Bijbeluitleg o.l.v. pastor v.d. Linden – Maaltijd vooraf Zondag
29 sept. 14.30 uur
Filmmiddag “Philomena” met aansluitend een maaltijd
Zondag
27 okt.
13.30 uur
Klaverjassen met aansluitend een maaltijd
Maandag 28 okt.
19.30 uur
NAJAARS LEDENVERGADERING
Woensdag 30 okt.
19.00 uur
Bijbeluitleg o.l.v. pastor v.d. Linden – Maaltijd vooraf Iedere maandag SOOS waar u o.a. kunt klaverjassen van 13.30 tot 15.30 uur.

(opgeven bij Fred)
(opgeven bij Fred)
(opgeven bij Fred)
(opgeven bij Fred)

Nieuws van de penningmeester
De opbrengst van de
afgelopen Vastenaktie bedroeg € 450,-- . Dit jaar wordt er bijzondere aandacht
besteed aan projecten rondom schoon drinkwater in Congo, Sierra Leone, Tanzania, Nicaragua en Indonesië.
Die dichtbij afgelegen dorpen waterputten, pompen en opslagtanks aanleggen. Schoon drinkwater verbetert de
gezondheid en neemt de kindersterfte af. Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
De collecte van zondag 16 juni bedroeg € 200,--. Dit bedrag is bestemd gaat naar het Lilianefonds.
’n prachtige organisatie het Lilianefonds.
Op zondag 11 augustus is de opbrengst van de collecte; (eveneens € 200,-- ) Deze collecte is gehouden ten bate van
Radio Emmanuel in Suriname.
Namens pater Noordermeer hartelijk dank voor uw gave. Zij kunnen er weer mooie uitzendingen door maken.

1

Van de pastoraatstafel
Maandag 26 augustus gaan de scholen voor onze kinderen weer open en is de vakantie voorbij. Schijnbaar
hebben wij daarmee niets mee te maken, maar dat is niet zo. Als Opa en Oma zijn we gekoppeld aan onze
kleinkinderen, tenminste velen van ons. Mijn kleinkind Zoë gaat naar de middelbare school; hij maakt twee
gevoelens mee: verdriet omdat hij vaarwel moet zeggen aan de klasgenootjes waarmee hij al die jaren mee
opgetrokken is en een beetje angst omdat het misschien helemaal niet zal gaan op die nieuwe school.
En wat denken we van die kleine boefjes die voor de eerste keer naar school gaan. Ja, er zal menig traantje
gehuild worden. In elk geval willen wij vanuit onze geloofsgemeenschap alle vaders en moeders, ook alle
grootouders, veel zegen toe wensen als ze met hun kids de verschillende overgangsfasen mee maken.
En voor alle kinderen: TOI, TOI, TOI.
Voor ons als geloofsgemeenschap start eigenlijk ook weer een nieuw jaar. We maken ons weer op voor veel
nieuwe activiteiten: bijbel bijeenkomsten o.l.v. pastor Jan v.d. Linden; filmmiddagen m.m.v. Fred Windijk en
pastor Bertus Stuifbergen; klaverjasmiddagen; en elke zondag weer een Zondagsviering met of zonder
Cantorij, met steeds weer een voorganger in de viering en na afloop een voortreffelijk kopje koffie/thee. Ook
de Nieuwsbrief blijft weer elke twee maanden uitkomen. We blijven door gaan met kleding inzamelen en
sparen van doppen voor de blindengeleide honden.
Tot slot een kort verhaaltje.
Er is een verhaal van de gebrs. Grimm dat vertelt over een jongen die in de winter met zijn slee naar het bos
gaat om hout te halen. Hij vindt in de sneeuw een gouden sleutel. Op die plek gaat hij meteen graven in de
grond en daar vindt hij een kistje met een sleutelgat waarin precies de gevonden sleutel past!! Hij draait de
sleutel om; “en nu”, zo eindigt het sprookje, ”moeten we wachten tot hij het slot helemaal heeft geopend en
de deksel heeft opgelicht; dan zullen we te weten komen wat voor wonderlijke dingen er in dat kistje
lagen.”………
Kijk met de ogen van het hart, dat is de sleutel tot de schat. Hoe leren we opnieuw ontvankelijk te zijn voor
“wonderbaarlijke dingen”.
Pastor Bertus Stuifbergen, namen de pastoraatsgroep.

Onweer.
Ruisende winden worden felle zuchten.
Wolken veranderen in donkere luchten.
Donkere luchten komen aangesneld.
Als donder en bliksem met geweld.
De regen klettert in een zinken bak.
Vogels schuilen in het bladeren dak
De aarde kreunt onder dit geweld.
Door wind zwakken bomen geveld.
Met felle regen de strijd bekoelt.
Wordt de donder en bliksem overwoeld,
Regen krijgt van de zon een kleuren boog.
De warme lucht stijgt weer omhoog.
De natuur zal zich wel weer herstellen.
Maar. . . bliksem en donder ”pas op je tellen”.

Bloemetje van de maand.

Juni
overhandigd aan :
Deken Ton Cassee. Veel sterkte toegewenst.

Juli
overhandigd aan : de heer Piet van der Wijst.
Heel veel kracht sterkte toegewenst.

Augustus
overhandigd aan mevr. Slobbe
Gefeliciteerd met de nieuwe woning in Huis ter Wijk!

Gerard de Reus.
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