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Vormselvoorbereiding gestart 

Inmiddels zijn we bij elkaar geweest voor kennismaking en informatie. Het is leuk 
om te zien, dat er ook kinderen zijn, die elkaar al kennen! Ze zitten op dezelfde 
school (de Oase of de Ark) of zijn nét zo sportief. 
Wil je ook meedoen met deze leuke groep, die zich gaan voorbereiden op het 
Vormsel? Dat kan nog steeds. 
Geef je dan op bij het Centraal Parochie  Secretariaat 
(cps@rkparochiedevierevangelisten.nl). 

Gezinsvieringen  

Vanwege de zomervakantie is er in augustus geen gezinsviering. De eerstvolgende 
gezinsviering is dus op zondag 3 september a.s. Tijdens deze viering zal de jaarlijk-
se Kinderzegen worden gegeven. Hierover meer in de Nieuwsbrief van de maand 
augustus. 

Graag zou ik een oproep doen voor meer menskracht bij de voorbereiding van de 
gezinsvieringen. Het aantal uren dat hiervoor nodig is, is maximaal 4 uur per 
maand en 1 uurtje tijdens de maandelijkse viering.  
Ook als je nog niet volwassen bent, maar 12 jaar of ouder, ben je van harte wel-
kom om mee te denken bij de maandelijkse voorbereiding. Laat zo snel mogelijk 
van je horen! Mocht je nog vragen hebben, mijn e-mailadres is 
a.j.m.dekok@online.nl. 

Anja de Kok,  

werkgroep Gezinsviering 

Kinderwoorddienst 

In de maanden juli en augustus is er wel kinderwoorddienst op de tweede en de 

vierde zondag van de maand. 
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Jongerengroep Inside Out 

Ben je nieuw in één van onze geloofsgemeenschappen en ben je nieuwgierig of 
wil je mee doen met onze activiteiten? Kom dan gerust naar één van onze bijeen-
komsten. Wil je meer informatie bezoek dan onze website, www.rkjinsideout.nl of 
onze facebookpagina, www.facebook.com/rkjinsideout 

De jongeren van Inside Out. 

Actie Kerkbalans - De kers op de taart  

Mijn vader had weer eens iets gewonnen. Een grote verrassing waarvoor wij in de 
kamer werden opgesteld. Overenthousiast kwam mijn zus aanlopen met een gro-
te doos zonder deksel. Wij keken onze ogen uit. Het was een slagroomtaart, zoals 
wij er nog zelden een gezien hadden. Dat zou smullen worden, want hoewel met 
velen, met zo’n grote taart was er voor iedereen wel een flink stuk te krijgen…. Of 
de drempel nu te hoog was, of dat er iets ander op haar pad kwam, we weten het 
nog steeds niet. Maar mijn zus struikelde en liet pardoes de mooie grote taart val-
len. Splash, zo op het zeil. Dat was schrikken, vooral om mijn zus en niet om de 
taart (denk ik ☺)!  
Maar ja, wat doe je dan? Hoewel we niet van de grond mochten eten, viel het niet 
mee om ons van de slagroom af te houden. Voorzichtig schrapten wij het van de 
vloer en likten de vingers af. Eigenlijk denk ik, dat het zó nog veel lekkerder was, 
dan netjes taart eten van een schoteltje. Onverwachte gebeurtenissen kunnen 
blijkbaar mooie resultaten opleveren.  

Het is vakantietijd. Ver weg, of dicht bij huis, er gebeuren allerlei onverwachte 
dingen: een lekke band, een lekke tent, een lekkende kraan, een mooie zonson-
dergang, een bijzonder landschap. Soms valt opeens je oog erop, of je nou thuis 
bent of ver weg. En dan kun je soms waarderen dat alles gewoon doorgaat. Te-
genslag verwerken, mooie dingen opnemen en dan weer verder.  

Dat proberen we ook met de actie Kerkbalans. Soms valt het tegen, maar meestal 
valt het mee! U draagt de parochiegemeenschap een warm hart toe en dat is te 
merken. Samen bidden, samen werken, het kan heel goed, maar de parochie 
draaiende houden kan niet zonder geld. Daar is een heel bedrag voor nodig. Tot 
21 juni brachten we € 39.773 bij elkaar. Alles gaat door. De mooie dingen nemen 
we op en we gaan gewoon verder. Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

Uw bijdrage voor het jaar 2017 
 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800 
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen. 

                                                 Gerard van Dijk, voorzitter commissie kerkbijdrage 
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Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties juli 

 

 

  

 

 

 

  

za 1 13.00 Aad de Kok, uit dankbh en zegen kleinzonen Ted en Lex, 
bgv het 60- jarig huwelijk van Ben en Thea Groenewege- 
van Hest 

zo 2 10.00 Ciny  Noordermeer-Preusser, Riet Grondstra-Ahlers, Fran-
cien Hollander-Groenewegen 

di 4 10.00 Uit dankbh 

za 8 13.00 Jan Meijer en zegen over zijn gezin 

zo 9 10.00 Pater André Laurier, Annie Laurier-Oosterveen, Nel vdr 
Kooij, Toon Vermeule, Francien Hollander-Groenewegen, 
Bep Caminada, Cornelia Sax vdr Weijden-Geerdes 

di 11 10.00 lev en ov fam Giezeman-Franken, Astrid de Bruijn-Oud 

za 15 13.00 Willie Maakal, Juul Kuik-v Rooij 

zo 16 10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Marie Tettero, het gezin 
v Wijk-Duijndam 

di 18 10.00 Uit dankbh 

za 22 13.00 Bep Caminada 

zo 23 10.00 Voor het welzijn van een jarige dochter, Riet Grondstra-
Ahlers, Nel vdr Kooij, Toon Vermeule, Deta vdn Broek-
Giezeman, Els Lardenoyne en Servaas Leufkens 

di 25 10.00 Uit dankbh 

za 29 13.00 Uit dankbh 

zo 30 10.00 Het gezin Gaaserud-Jacobsen, ov oud Jan en Dien Stokvis-
Vonk 



 

Liturgisch rooster juli 

 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Kinderwoorddienst Iedere 2e en 4e zondag van de maand 

Collecte 

De collecte van de maand juni bedroeg €  1195,51 

De collecte voor de missionarissen bedroeg €  542,32 
 
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

za 1 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 2 10.00 u. Woord- en Communie Kinder- en Gezinsviering 
m.m.v. Gezinskoor 

di 4 10.00 u. Viering 

za 8 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 9 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 11 10.00 u. Viering 

za 15 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 16 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 18 10.00 u. Viering 

za 22 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 23 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 25 10.00 u. Viering 

za 29 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 30 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 2 10.00 u. Viering 

za 5 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 6 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 


