
MEDEDELINGEN op 20 en 21 februari 
 

Maandagmiddag 22 februari is er handwerken in de pastorie, vanaf 13.30 bent u 

welkom.  

 

Maandag 22 februari ’s avonds om 20.00 uur start weer de cursus Geloven nu. 

 

Komende dinsdag is er om 18.00 uur weer een vastenmaaltijd. U kunt zich hiervoor 

nog opgeven bij het secretariaat  

(op werkdagen van 9.30 uur tot 12.30 uur tel 397 94 13). 

 

U wordt weer in de gelegenheid gesteld om een huispaaskaars te bestellen. Achter in 

de kerk ligt een lijst waarop u uw bestelling kunt aangeven. 

 

Deze veertigdagentijd is weer de tijd van de Vastenactie. Wij ondersteunen dit jaar 

een project in Oeganda. De witte kist voor uw bijdrage staat weer achter in de kerk.  

 

Op zaterdag 5 maart houden wij een schilderworkshop 'Schilderen met passie' in de 

pastorie. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Geïnspireerd door het 

lijdensverhaal van Christus maken de deelnemers ieder een paneeltje met acrylverf. 

De paneeltjes worden getoond bij de Passiecantate op zondag 20 maart. Bijdrage voor 

de lunch en materialen: € 10,- Graag aanmelden bij het secretariaat. (op werkdagen 

van 9.30 uur tot 12.30 uur tel 397 94 13). 

 

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart a.s. vindt NL Doet plaats, de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. Vanuit de parochie willen we daar ook aan 

bijdragen door met een groep parochianen een karwei in de buurt te doen. Heeft u zin 

en tijd om één van deze dagen de handen uit de mouwen te steken voor een ander, 

meld u dan uiterlijk 1 maart aan bij het secretariaat van onze geloofsgemeenschap  

(op werkdagen van 9.30 uur tot 12.30 uur tel 397 94 13). 

 

De bijeenkomst 'Reis door de wereld van het katholieke geloof' op  

woensdag 24 maart gaat niet door. Er zijn nog wel drie bijeenkomsten gepland op 

de dinsdagen 1 en 8 maart en woensdag 16 maart. U kunt zich daarvoor nog 

aanmelden bij het secretariaat (op werkdagen van 9.30 uur-12.30 uur tel 397 94 13). 

 

Van 17 t/m 22 mei gaat de Westlandse Bedevaart naar Lourdes. Op zaterdag 

27 februari is er om 14.00 uur een info middag in de Machutuskerk, 

Choorstraat 103, 2681 AR Monster. Heeft u belangstelling, achter in de kerk ligt 

hierover informatie.  


