Lieve mensen,
Zaterdag 10 april een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.
Hebt u ook zo genoten van de bijzondere vieringen gedurende de Goede Week en het Paasweekend? We
mogen heel trots zijn op deze groep mensen die toch iedere keer weer heel sfeervol een gebedsdienst
neerzetten. En trots zijn op ons koor, dat - weliswaar heel erg afgeslankt - een prachtige samenzang laat
horen. Ook pastoor Den Hartog complimenteerde het koor in de viering op Eerste Paasdag. Hij bracht voor
onze geloofsgemeenschap tevens de Paaskaars mee, gezegend tijdens de Paaswake in Mijdrecht. Een
prachtige kaars.
Kaarsen en andere benodigdheden voor de vieringen worden altijd besteld door het secretariaat en tot
afgelopen week door Elisabeth Reichert. Maar na 17 jaar neemt Elisabeth afscheid van het secretariaat en
draagt zij het bestellen over. We zijn haar heel dankbaar voor de afgelopen jaren en alles wat zij voor onze
geloofsgemeenschap gedaan heeft.
Komende vieringen:
 Zondag 11 april, 11.00 uur gebedsdienst met Max Verbeek en Loes Bank. Tweede zondag van Pasen
– Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Wilt u meekijken klik hier. Wilt u meelezen klik hier.
 Zondag 18 april 11.00 uur eucharistieviering met pastor H. Huisintveld.
Voor de vieringen moet u zich aanmelden via ons secretariaat op maandag of vrijdag tussen 9.00 en
12.00 uur.
Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur
Afgelopen woensdag kon u kijken naar de eucharistieviering voor met name senioren met pastor Van Tillo.
Heb u het gemist, u kunt terugkijken klik hier. Komende woensdag hoort u vanuit het Trefpunt Els van der
Wielen. Wilt u meeluisteren klik hier.
Kerk open
 Woensdag van 11.00 – 12.00 uur.
 Zondag na de viering tot 12.30 uur.
Attentiebloemetje
‘Er zijn’ dat is de naam die Jezus tegen Mozes noemde, toen hij Mozes aansprak bij het brandende
braambos. Wij proberen er ook voor elkaar te zijn in voor- en in tegenspoed. Deze week zijn er daarom
bloemen bezorgd bij:




Marian en Edwin Denekamp, hun dochter Ilse is afgelopen woensdag gepromoveerd; onze
hartelijke gelukwensen;
bij Sonja van der Donk, die onlangs akelig is gevallen en een polsblessure heeft opgelopen;
bij de familie Bernards, die een stevig steuntje in de rug kan gebruiken.

Wij wensen hen alle goeds en de zegen van onze God die liefde is.
Mocht u iemand een bloemetje willen laten bezorgen, neemt u dan contact op met Margo Birkhoff 06-44
47 23 06

Kerkprotocol: 30 personen EN aanmelden
 Komt u naar de kerk, dan graag op maandag of vrijdag aanmelden bij het secretariaat. Of na afloop
van de viering alvast aanmelden voor de week erna.
 Graag daar zitten waar er hartjes geplakt zijn en dan achter het hartje.
 Graag 1,5 m. afstand van elkaar houden.
 Komt u op de bonnefooi, loopt u het risico dat u niet toegelaten kan worden.
Dat laatste druist tegen onze gastvrijheid in, maar in dit geval gaat veiligheid voor gastvrijheid.
Dit alles omdat het protocol kerkelijk leven nog van kracht is.
• Belangrijk: de aanwezigen wordt verzocht tijdens de viering een mondkapje te dragen.
• Samenzang is niet toegestaan.
• Mocht u naar de kerk komen en een intentie willen schrijven in het boek, dat is niet coronaproof.
Wat u wel mag doen, is het huis opschrijven en achterin de kerk leggen, dan zorgt de koster ervoor
dat deze bij de voorbeden worden voorgelezen.
• De coronamededeling vooraf in de kerk doen we niet meer. De mededeling treft u nu aan in de
bank waarin u gaat zitten.
In de afgelopen ONE kon u lezen dat op 16 april pastoor Den Hartog jarig is met daarbij het verzoek om de
pastoor kennis te laten maken met zoveel mogelijk parochianen. U wordt van harte uitgenodigd om samen
met heel veel andere parochianen en betrokken hem te verrassen met een flinke berg post. Uw kaart kunt
u sturen naar Pastoor Ronald den Hartog, Driehuisplein 3, 3641 BZ Mijdrecht.

lieve groet,
PastoraatGroep en LocatieRaad
Zaterdag 10 april 2021

