Lieve mensen,
Zaterdag 24 april een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.
Afgelopen zondag zei pastor Huisintveld dat in zijn ogen wij één van de vitale kerken waren. “En wat
corona dan doet, dan zie je toch een verbrokkeling. We komen elkaar niet meer tegen bij de koffie. En we
weten nauwelijks hoe het met elkaar gaat en we zijn maar met een klein clubje. Soms kan het aan je hart
gaan.” Gelukkig gaf Max aan dat het allemaal wel weer goed komt en dat vertrouwde hij dan maar.
Nu moet ik zeggen, dat ik ons nog steeds wel vitaal vind. Als ik zie welke werkgroepen nog actief zijn, de
activiteit op ons secretariaat en in de tuingroep en niet te vergeten ons koor. Ja, we zien elkaar minder, we
komen elkaar niet tegen bij de koffie. Maar we proberen wel op de hoogte te blijven van elkaars wel en
wee, het kleine groepje in de kerk is er wel iedere week en we hebben ook altijd zo’n 60 – 70 kijkers. Wat
ik overigens wel mooi vind aan onze nieuwe pastoor, hij behoort niet tot een risicogroep, dus hij kan na
afloop van de viering naar buiten lopen om de mensen daar nog even gedag te zeggen of een kort praatje
te maken. Ontmoeten op kleine schaal en daar moeten we het nog even mee doen. Maar steeds meer
mensen hebben hun vaccinatie gekregen, ons Trefpunt wordt ook vandaag weer gebruikt om een groot
aantal prikken te zetten, dus wie weet gaan we elkaar binnenkort weer ontmoeten bij een kopje koffie.
Daar vertrouw ik op.
Komende vieringen:
 Zondag 25 april 11.00 uur communieviering met Zr. Monica. Roepingenzondag – Bijeen gehouden.
Wilt u meekijken klik hier. U kunt ook het boekje meelezen klik hier.
 Zondag 2 mei 11.00 uur gebedsdienst met Susan van Agten en Willem Meijer.
Voor de vieringen moet u zich aanmelden via ons secretariaat op maandag of vrijdag tussen 9.00 en
12.00 uur.
Het thema voor Roepingenzondag is dit jaar: “Wees niet bang, komt dichterbij”. Inmiddels is de
Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag beschikbaar. In deze
boodschap houdt paus Franciscus dit jaar de heilige Jozef ten voorbeeld. Op initiatief van de paus viert de
R.-K. Kerk in 2021 het Jaar van Sint Jozef. Wilt u de hele boodschap lezen klik hier
Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur
Afgelopen woensdag kon u luisteren Hans Bieshaar. Vanuit ’t Trefpunt was was er een gebedsdienst voor
met name senioren. Komende woensdag is er een gebed, overweging of gedicht. U hoort dit keer Paula
Timmermans. Wilt u meeluisteren klik hier.
Kerk open
 Woensdag van 11.00 – 12.00 uur.
 Zondag na de viering tot 12.30 uur.
Attentiebloemetje
‘Ik zal er zijn’, zei God tegen Mozes bij het brandend braambos. Ook wij proberen er voor elkaar te zijn.
Daarom zijn er deze week bloemen bezorgd bij mevrouw Ans van Gils, die een steuntje in de rug kan
gebruiken.
Wij wensen haar kracht van God toe, die liefde is.
Mocht u iemand een bloemetje willen laten bezorgen, neemt u dan contact op met Margo Birkhoff
06-44 47 23 06

Afgelopen zondag zong het mannenkoor. Pastor Huisintveld bedankte ze besprak de melodie die tijdens de
communie klonk. “Een prachtige melodie, schitterend”. Het deed wat met pastor Huisintveld. Het gaf hem
ruimte en bracht hem boven het alledaagse uit. Wat een mooi compliment voor ons mannenkoor.
En ik wil deze nieuwsbrief graag ook afsluiten met zijn warme woorden “Maak het goed en heb lief”.
lieve groet,
PastoraatGroep en LocatieRaad
Zaterdag 24 april 2021

