
   

MEDEDELINGEN op 12 en 13 maart 
De brieven voor de schrijvers van Amnesty International worden achter in de kerk 

weer uitgereikt. 

 

Na de viering worden folders met informatie uitgereikt over de vieringen van de 

Goede week in de verschillende kerken van Loosduinen 

 

Woensdagmiddag om 14.00 uur kunnen de kinderen van de basisschool palmpasen 

stokken maken in pastorie.  Wel zelf spullen meenemen om te versieren. Graag 

aanmelden bij het parochiesecretariaat.  

 

Donderdagmorgen is er om 10.00 uur weer geloofsgesprek in de zaal van de pastorie. 

Donderdagmiddag om 14.00 worden er paasbakjes gemaakt. Wilt u daarbij helpen, 

meldt u zich dan aan bij het secretariaat.  

A.s. zaterdag wordt in Schiedam een vastenpelgrimage gehouden. Een dagje wandelen, 

bezinnen en een bijdrage leveren aan de Vastenactie. In de nieuwsbrief kunt u hier 

meer over lezen. De tocht start in het Albedacollege nabij station Schiedam Nieuwland. 

Starttijd 9.30 uur. Er wordt een route van ongeveer 20 km gelopen. Wilt u mee lopen, 

meldt u zich dan tijdig aan bij één van de diakens.  

Op Palmzondag wordt in deze kerk een passie-cantate gehouden mmv het koor Deo 

Sacrum. Liederen bij het passieverhaal worden afgewisseld met gesproken teksten en 

beelden. Ook hangen de schilderstukken die tijdens de workshop Schilderen met 

Passie zijn gemaakt in de kerk. Aanvang om 14.30 uur. De toegang is gratis, maar er 

wordt wel  gecollecteerd voor het vastenactieproject. We ondersteunen dit jaar een 

project in Oeganda. 

Speciaal voor alle kinderen zal op Goede Vrijdag 25 maart om 11.00 uur de Kruisweg 

voor en met de kinderen worden gelopen. Diaken Jos van Adrichem zal met hen langs 

alle staties lopen en uitleg geven. Wie deel wil nemen is vanaf 10.45 uur van harte 

welkom in de pastorie.  

De gewone kruisweg op vindt plaats op Goede Vrijdag om 15.00 uur.  

Het weekeinde van 12/13 maart en het volgende weekeinde biedt de jongerengroep 

M25 u de mogelijkheid om een paasbrood te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat 

naar de voedselbank. Na de paaswake of na de viering op 1
ste

 paasdag kunt u het 

paasbrood achter in de kerk op halen.   

 

Deze 40 dagentijd is weer de tijd van de vastenactie. We ondersteunen dit jaar een 

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


