
MEDEDELINGEN op 24 en 25 september 

 

Na de vieringen in dit weekend is er een deurcollecte ter ondersteuning van de vredesbeweging Pax 

Christi. 

Zondagavond 25 september wordt in de abdijkerk, ter afsluiting van de vredesweek, een 

Taizéviering gehouden. Diaken Jos van Adrichem zal voorgaan, u bent welkom. 

Woensdagmiddag 28 september wordt er een 'high tea’ verzorgd in de pastorie voor mensen die 

eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. Wie mee wil helpen, deze middag te verzorgen kan zich 

melden bij het secretariaat. Voor mensen die willen deelnemen aan de high tea, er liggen flyers 

achter in de kerk.  

In de oktobermaand bidden we weer de rozenkrans, steeds 20 minuten voor aanvang van de viering. 

Zaterdag 1 oktober wordt er speciaal voor parochianen die mensen bezoeken een impulsmiddag 

georganiseerd. Wouter den Ouden verzorgt een workshop en ook worden er eigen ervaringen met 

elkaar gedeeld. Bezoekt u eenzame mensen of zou u dat willen gaan doen, dan wordt deze middag 

van harte bij u aanbevolen. Achter in de kerk liggen flyers.  

Op zondag 2 oktober vindt de jaarlijkse gezamenlijke parochieviering plaats in de Onze Lieve 

Vrouw Hemelvaartkerk. In de 3 andere kerken van onze parochie is die dag geen viering. 

Na deze parochieviering kunt u vanaf 12.30 uur genieten van het Concert van  Barmhartigheid. U 

hoeft tussendoor niet naar huis, voor een broodje wordt gezorgd. 

 

De jongerengroep Inside Out start  met het project ‘het Restaurant’. Jongeren bieden vanaf 

18.00 uur  parochianen een gezellige avond met eten en ontmoeting. Op 8 oktober is de eerste 

avond in de Emmauskerk. Kosten voor het driegangenmenu zijn € 12,50 per persoon.  

Opgeven kan bij het centraal parochiesecretariaat cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of 

telefonisch 070 308 04 14.  

 

Op 14 t/m 16 oktober kunnen parochianen deelnemen aan een kloosterweekeinde in Steyl. 

Informatie hierover kunt u vinden in de folder achter in de kerk. Opgeven kan bij het centraal 

parochiesecretariaat cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of telefonisch 070 308 04 14. 

Pater Richard is met verlof van 16 november t/m 15 februari. Tijdens zijn afwezigheid zullen de 

vieringen door medebroeders van zijn orde worden gedaan. Per abuis staat zijn naam nog wel in het 

rooster van de Spirit vermeld. 

Heel veel parochianen doen mee met de actie kerkbalans en daar zijn we erg blij mee. De stand 

houden we bij op het bord. We lopen wat achter, maar we zouden graag de hele puzzel compleet 

willen maken, € 70.000. Helpt u mee? Hartelijk dank. 

Op woensdag 26 oktober organiseren de parochies Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten 

een gezamenlijke geloofs- en ontmoetingsdag.  Deze vindt plaats in de Emmauskerk en begint om 

10.00 uur. Meer informatie vindt u in de Spirit en op de website van de parochie. Achter in de kerk 

ligt een flyer met informatie. Aanmelden voor deze dag kan bij het centraal parochiesecretariaat 

cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of telefonisch 070 308 04 14. 
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