
   

MEDEDELINGEN op 14, 15 en 16 mei 
Woensdag 18 mei om 13.00 uur vieren we de uitvaart en begrafenis op St. Petrus 

Banden van dhr Bentvelzen. Hij overleed afgelopen woensdag, 90 jaar oud. 

 

In de meimaand bidden we op dinsdag en zaterdag weer de rozenkrans, steeds 

20 minuten voor de aanvang van de viering.   

Op zaterdag 21 mei van 14 tot 17 uur en op zondag 22 mei van 11 tot 15 uur is er 

in de Emmauskerk een expositie over barmhartigheid. Op beide middagen kan 

ook worden deelgenomen aan een interactief programma. Speciaal voor de 

kinderen wordt op verschillende tijdstippen de muzikale tekenfilm 'Jozef de 

dromenkoning' gedraaid. Meer informatie leest u op de speciale flyer, die 

achterin de kerk op de tafels ligt, en op de website van de parochie. Deze 

expositie wordt van harte bij u aanbevolen. 

Meisjes en jongens die een instrument spelen of een beetje kunnen zingen, en zin 

hebben in een paar uur samen met plezier muziek maken, worden van harte 

uitgenodigd om mee te doen aan de speciale muziekworkshop op 

zaterdagmiddag 28 mei in de zaal van de pastorie. We beginnen met een lekkere 

lunch en gaan daarna aan het werk om aan het eind het resultaat te laten horen 

aan familie, vrienden en andere belangstellenden. Graag wel even van te voren 

aanmelden. Neem voor uw muzikale kind of kleinkind de speciale flyer mee! 

Op 31 mei 2016 verzorgt de werkgroep Diaconie een ouderenviering met 

aansluitend een gezellig samenzijn. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. 

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel deze ochtend mee willen 

vieren, kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat. 

 

Kinderen vanaf groep 8, die voorbereid willen worden op het H. Vormsel, 

kunnen zich aanmelden via het centraal parochiesecretariaat. Meer informatie 

vindt u in de nieuwsbrief en op de tafel achterin de kerk. Eind mei start de 

voorbereiding. 


