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Priesterjubileum 

6 juli a.s. viert pastor Groenewegen zijn  50 jarig priesterjubileum. Die dag geden-
ken we op zondag 8 juli om 10.00 uur in een feestelijke viering. Na de viering is er 
gelegenheid de pastor te feliciteren. Van 14.00 uur tot 15.00 uur wordt u een con-
cert aangeboden in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.  

Jongerengroep Inside Out 

Ons seizoen zit er op! De jongeren zullen na het kampweekend deze maand van 
een welverdiende vakantie genieten. Het was een druk maar vooral leuk en ge-
slaagd seizoen. Na de zomervakantie zullen we weer beginnen en ons richten op 
ons vijfjarig jubileum, dat in oktober plaatsvindt, maar daarover later meer.  

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  
Voor vragen kun je mailen naar rkjinsideout@outlook.com  
Namens alle jongeren een hele fijne zomer gewenst. 

Interesse voor de bedevaart naar Israël? Er is nog plaats! 

De termijn voor aanmelding voor de bedevaart naar Israël is verruimd. Als u in de 
herfstvakantie (21-28 oktober 2018) graag aan deze geheel verzorgde reis deel-
neemt, kunt u zich nog tot en met 31 juli a.s. hiervoor aanmelden. Neem, voor 
meer informatie, contact op met diaken Jos van Adrichem (06 46524982 
of diaken.josvanadrichem@p4ev.nl).  

Kinderzegen 

Na de zomervakantie wordt er een terugkomviering voor alle eerste communican-
ten van de parochie gehouden. Deze vindt plaats op zondag 9 september om 
10.00 uur in de Emmauskerk (Leyweg).  Bij deze viering zijn, naast de eerste com-
municanten, ook alle overige  kinderen uitgenodigd. Zij kunnen tijdens de viering 
de kinderzegen ontvangen. 
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Na de viering volgt er nog een speciaal programma, met onder andere een optre-
den van verhalenverteller Kees Posthumus, die op een hele leuke manier over 
verhalen in de Bijbel vertelt.  
Noteert u deze datum en tijd alvast in uw agenda? 

Actie Kerkbalans - Een bloeiende plant 

Het is mooi buiten, overal waar je kijkt zie je bloeiende planten. De bermen bloei-
en er vrolijk op los. Ik ken ze niet allemaal bij name, maar dat doet er niet toe, het 
blijft heel mooi. Paardenbloemen bloeien en spreiden hun zaadjes als parachutes 
over het land. Volgend jaar weer meer bloemen. Ik zag ook een hele grote be-
reklauw, mooi om te zien. Als je die in huis haalt als versiering heb je alleen ruimte 
nodig, verder niet veel. Maar ja, het is wel een plant met nare bijwerking: je kunt 
er brandblaren van krijgen.  Sommigen noemen het onkruid. Eén van mijn broers 
die heel vroeger hovenier was, zei weleens: mooi of lelijk dat is heel persoonlijk; 
onkruid zijn planten die groeien op een plaats waar je ze niet hebben wilt..  
Hoe ik op die gedachte kwam bij dit stukje over de actie Kerkbalans? De actie ver-
loopt naar wens, een bloeiende plant, zou je zeggen. Maar als ik dan kijk naar de 
paardenbloem dan denk ik: misschien zouden we er wat meer over moeten pra-
ten met anderen, zodat we de idee van de actie wat breder onder de aandacht 
krijgen. Meer deelnemers aan de actie is minstens zo belangrijk als meer bijdra-
gen. Zaaien kunnen we allemaal. Of het ook planten worden? Zo groot als een be-
reklauw hoeft niet perse, ook kleine plantjes kunnen goed gedijen! 
Gelukkig brengen we met elkaar nu al een heel bedrag bij elkaar. Op 15 juni j.l. 
was de stand € 39.082,-. Het werk van de parochie wordt daarmee mogelijk ge-
maakt. Daarvoor hartelijk dank! 

Uw bijdrage voor het jaar 2018 
 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800 
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen. 

Gerard van Dijk, voorzitter commissie kerkbijdrage 

  



 

  

Liturgisch rooster juli 

zo 1 10.00 u. Gezinsviering m.m.v. Cantor  

di 3 10.00 u. Viering 

zo 8 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 10 10.00 u. Viering 

zo 15 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 17 10.00 u. Viering 

zo 22 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 24 10.00 u. Viering 

zo 29 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 1 10.00 u. Viering 

za 4 17.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 5 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor 

di 7 10.00 u. Viering 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: maandagavond van 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Kinderwoorddienst: Iedere 2e, 3e en 4e zondag van de maand 

collecte  

De collecte van de maand juni bedroeg  € 1871,25 

De deurcollecte voor het aandacht centrum bedroeg  €  130,90 



 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties juli 

 

 

zo 1 10.00 Ciny Noordermeer-Preusser, Wim van de Wiel, Ria van ‘t Hof-
Brocken 

di 3 10.00  

zo 8 10.00 Pater Andre Laurier, uit dankbh en zegen voor kleinzonen 
Lex en Ted, Jo Tettero-Koehler, Annie Schreuder-Motshagen, 
Willy Bentvelzen-Gelderblom, Greta Vermeulen, Wil van der 
Ham, Wim van de Wiel, Cornelia Sax van der Weijden-Geerdes, 
Jan Meijer, dochter Laura en zegen over zijn gezin 

di 10 10.00 Lev en ov fam Giezeman-Franken, Astrid de Bruijn-Oud 

zo 15 10.00 Riek Jeursen-Verbeek, Els van Velthoven-vdr Swaluwe, 
Wim van de Wiel , Ria van ‘t Hof-Brocken  

di 17 10.00 Uit dankbh 

zo 22 10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Willy Bentvelzen-
Gelderblom, Greta Vermeulen, Wil van der Ham, Wim van 
de Wiel,  Els Lardenoye en Servaas Leufkens, Piet Mole-
naar, Trees Berest-Thomson 

di 24 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

zo 29 10.00 Riek Jeursen-Verbeek, Els van Velthoven-vdr Swaluwe, 
Wim van de Wiel 

di 31 10.00 Uit dankbh 


