MEDEDELINGEN op 6 en 7 mei
Na de viering in het weekend van 6/7 mei is er een deurcollecte voor
Roepingenzondag die bestemd is voor diaken- en priesteropleidingen in ons
bisdom. “Alle christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn”
schrijft paus Franciscus.
De nieuwsbrief voor de maand mei is verschenen en ligt achter op de tafels om mee
te nemen.
In deze Mariamaand bidden we op dinsdag en zaterdag 20 minuten voor aanvang
van de viering de rozenkrans.
Maandagavond om 20.00 uur is er weer een bijeenkomst van de groep ‘Geloven nu’
in de pastorie.
In de Emmauskerk vindt er op vrijdag 12 mei een workshop schilderen plaats en op
zaterdag 13 mei op de locatie Maria van Eik en Duinen, met als thema een eigen
beeld van Maria. Op beide dagen begint de workshop om 10.00 uur en zal tot
ongeveer 15.00 uur duren. Voor een lunch wordt gezorgd. Meld u vooraf wel aan bij
het betreffende secretariaat.
Op zaterdag 20 mei organiseert jongerengroep Inside Out weer het project het
restaurant. Deze keer vindt het project plaats in de pastorie van de locatie Maria van
Eik en Duinen. De inloop is om 17:30 uur en het eten start om 18:00. Het thema is
Italiaans. Kosten zijn 10 euro. Wilt u mee-eten, dan kunt u zich opgeven bij het
centraal parochie secretariaat.
Zondagmiddag 21 mei van 13.00 tot 14.30 uur vindt in de Onze Lieve Vrouw
Hemelvaartkerk een 'Maria cantate' plaats waaraan verschillende koren van onze
parochie deelnemen. Tijdens en na deze muzikale bijeenkomst zullen de door
parochianen gemaakte schilderstukken en eventuele andere zelfgemaakte
kunstwerken over Maria te bezichtigen zijn.
Binnenkort start het vormselproject weer. Kinderen uit groep 8 die hieraan mee
willen doen kunnen zich opgegeven bij het centraal parochie secretariaat
(cps@rkparochiedevierevanglisten.nl of telefonisch 070-3080414). Op de tafels
achterin de kerk ligt meer informatie.

