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Eerste Communieviering  

Kroatisch, Duits, Pools en Spaans: dat waren de talen, waarin negen communi-

canten de aanwezige parochianen welkom heetten tijdens de viering van de Eer-

ste Heilige Communie op 7 juni jl.  

Na een intensieve voorbereiding vanaf november vorig jaar gingen acht kinderen 

voor het eerst aan tafel met de Heer. Dit waren Valerie, Sarah, Jayda, Montser-

rat, Leandro, Milan, Tim en Jordan. Mateusz had op 17 mei al zijn Eerste Heili-

ge Communie in Polen gedaan, dus ontving hij op 7 juni zijn 'tweede commu-

nie'. Pater Richard Lobo mocht dit jaar de communicanten de eerste hostie ge-

ven. In de overweging betrok hij de kinderen op een mooie manier bij de lezin-

gen en gaf hij een mooie vergelijking over de manier waarop we goed voor ons 

lichaam moeten zorgen, waarbij geestelijk voedsel van groot belang is.  

Wij feliciteren deze kinderen, maar natuurlijk ook hun ouders van harte met deze 

belangrijke gebeurtenis en wensen hen alle goeds.  

Twee weken na de viering hebben de communicanten samen met hun ouders, 

broertjes en zusjes de gebruikelijke picknick gehad. Daarbij is een leuke puzzel-

tocht gehouden en de ouders hebben voor het eten gezorgd. Dit was een mooie 

afsluiting van deze belangrijke periode voor de kinderen en ouders. We hopen 

hen nog vaak bij ons in de kerk te zien. Misschien als misdienaar of koorlid." 

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie, 

Anja de Kok 

 

Banneux 

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 

**  Een één daagse bedevaart op 24 augustus 2015. 

**  Een twee daagse bedevaart op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2015. 

**  Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 2 okt. t/m 6 ok-

tober 2015. 

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma 

kunt u onze brochure raadplegen. 

Jos van Adrichem, diaken 

Pastoraatgroep 

 
Lies van Dijk 

Wil van der Lans 

Peter Visser 
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U kunt deze aanvragen bij: 

Mw. A.W. Opstal - Ammerlaan 

tel. 015 3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com 

 

Kindernevendienst 

In de zomervakantie neemt de werkgroep kindernevendienst ook even rust, dus 

er is in die weken geen kindernevendienst op zondag. In september wordt de 

draad weer opgepakt. 

 

Actie Kerkbalans - Een beeld in een kerk 

Vooraan in de Sint Jan, tegen een van de pilaren staat een beeld in een getor-

deerd gotisch torentje. Het is een beeld van Leonardus van Veghel. Logisch, 

denk je dan, want Veghel ligt vlakbij en als regionale heilige verdient hij een 

plekje in de kathedraal. Maar in Loosduinen hebben we het Leonardusgesticht, 

inderdaad, Leonardus van Veghel. Hij was namelijk een van de Martelaren van 

Gorcum, de heiligen die in ons bisdom bijzonder vereerd worden. Hun heilig-

dom ligt in Den Briel, al heel lang een bedevaartplaats en nog steeds. Op 11 juli 

gaat ons bisdom er weer naar toe voor gebed en contemplatie. 

In de tuinzaal van de pastorie hangen twee houtsnedes die voorheen deel uit-

maakten van het altaar in de kapel van de zusters. Twee groepen monniken met 

het tabernakel in hun midden, waar zij de ogen op gericht hebben. Leonardus 

van Veghel in het linker deel, voorheen het dichtst bij het tabernakel. Zij gaven 

niet op, zij gaven hun leven voor waar zij diep in geloofden.  

De console in Loosduinen is leeg. Eigenlijk, denk ik, zouden wij die plaats moe-

ten innemen. Niet laten vallen waar wij in geloven, anderen overtuigen van het 

Goede. Bidden, werken, onze bijdrage leveren aan het werk van de Heer. Daar-

voor hoeven wij niet op bedevaart (mag wel), want het kan iedere dag en elk uur. 

In ons doen en laten getuigen en op onze eigen wijze bijdragen.  

De actie kerkbalans kan daar deel van uitmaken, dat laat u zien. Niet op het con-

sole, in het zicht van iedereen, maar in stilte. Het bestuur dankt u voor de wijze 

waarop u uw bijdrage levert, want half juni was de stand € 47.808. 

 

Uw bijdrage voor 2015 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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Gebedsintenties juli 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†  27 - 06  Jan Steens 

   

za 4 13.00 Uit dankbh en zegen kleinzonen Ted en Lex 

zo 5 10.00 Ciny Noordermeer-Preusser 

di 7 10.00  

za 11 13.00 lev en ov fam Giezeman-Franken, Gerard vdr Ploeg, Noud 

vdr Staak en zijn gezin 

zo 12 10.00 Elsbeth en Yvonne Klinkenbergh, Ria Steijn, Wies Jegen, 

voor het gezin v Wijk-Duijndam, Jadwiga v Rijn-Patronska, 

Cornelia Sax vdr Weijden-Geerdes, Harry Ruyters, Hans 

vdn Bosch 

di 14 10.00 Marie Tettero, Astrid de Bruijn-Oud 

za 18 13.00 Louis Ermerins 

zo 19 10.00 Jeanne de Ruijt en ov fam de Ruijt-Toussaint, Dien Stokvis-

Vonk, Alie Toussaint-de Vette, Agaath Koehler-Bronswijk, 

Corrie v Geest- v Velzen, Hans Burger en ov zussen, ov 

ouders Verbeek-Landré 

di 21 10.00  

zo 26 10.00 Martien Boek, ov oud Arie Hartman en Mien Hartman –v 

Niel en dochter Lida, voor een dochter en kleindochter, 

Trees Fontijn-v Bijsterveld, Els Lardenoye en Servaas 

Leufkens, Brigitta van Dijk, Mien vdr Stap-Gielesen, Alie v 

Rijn-Spanjaard, om kracht en sterkte voor mw. Pagie-

Westhoff 
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Liturgisch rooster juli 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Collecte 

De collecte van de maand juni bedroeg € 1698,60 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

za 4 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 5 10.00 u. Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor 

di 7 10.00 u. Viering 

za 11 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 12 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Let it Out 

di 14 10.00 u. Viering 

za 18 13.00 u. Woord- en Communieviering 

zo 19 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 21 10.00 u. Viering 

za 25 13.00 u. Eucharistieviering met huwelijksinzegening 

m.m.v. Gezinskoor 

zo 26 10.00 u. Eucharistieviering 

di 28 10.00 u. Viering 

za 1 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 2 10.00 u. Eucharistieviering 

Jongerenactiviteiten 

  Repetitie Gezinskoor: Maandag 24 augustus 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Gezinsviering: Zondag 6 september met kinderzegen 

Kindernevendienst 4-12 jaar Zondag 13 september 


