
MEDEDELINGEN op 18 en 19 maart 
 
Maandag (morgen) vindt om 11.00 uur de uitvaart plaats van Jan Adriaan Stokvis, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het St. Jozefkerkhof. Hij overleed 
afgelopen dinsdag, 94 jaar oud. 
 
In het weekeinde van 25 en 26 maart en in het  weekeinde van 1 en 2 april zamelt 
de werkgroep diaconie weer fruit, chocolade en vruchten in blik in. In de week voor 
Pasen worden hiervan bakjes samengesteld voor oudere en zieke parochianen. 
 
Elke vrijdagmiddag in de vastentijd houden we om 15.00 uur in de pastorie een 
meditatieve bijeenkomst aan de hand van beelden van de kruisweg, steeds van een 
andere kunstenaar. We zien u graag. 
 
Op zaterdag 25 maart organiseert  jongerengroep Inside Out weer een maaltijd in 
het projectrestaurant. Deze keer op de locatie Emmaus. U bent welkom vanaf 17.30 
uur. Het thema is Spaans. Wilt u mee-eten, dan kunt u zich opgeven bij het centraal 
parochie secretariaat.  

Zaterdag 25 maart wordt er in de parochiezaal van de locatie Emmaus vanaf 10.30 
uur een informatie bijeenkomst gehouden over de parochiereis naar Lourdes in 
september a.s. 

Volgende week zondag 26 maart, 4
de

 zondag van de maand, is er weer 
kindernevendienst.  

Donderdag 30 maart kunt u paaseieren schilderen op de locatie Emmaus van 10.00 
tot 13.30 uur. Meldt u zich aan bij het secretariaat van de locatie Emmaus. 

Op zaterdag 8 april zal Inside Out een sponsorloop houden om geld in te zamelen  
om de renovatie van de vloer van het praathuis van de locatie Titus Brandsma te 
kunnen bekostigen. De jongeren zullen hiervoor de duinenmars gaan lopen. 
Volgend weekeinde zijn zij in de kerk aanwezig om hier sponsors voor te zoeken. 
Wilt u zelf ook meelopen? Dan bent u van harte welkom. Aanmelden hiervoor kan 
bij een van de jongeren of bij het parochiesecretariaat.  

U kunt weer huispaaskaarsen bestellen. De invullijst ligt op de tafels achter in de 
kerk.  


