
MEDEDELINGEN op 20 en 21 februari 
 
Tijdens de vastentijd staat de witte kist weer achter in de kerk voor uw 
bijdrage aan de vastenactie. De Vastenactie draagt dit jaar bij aan twee 
van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 
2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. 
 
Elke vrijdagmiddag in de veertigdagentijd kunt u meedoen aan een 
kruiswegmeditatie. De kruiswegmeditatie begint om 15.00 uur in de 
Emmaus. U kunt zich hiervoor opgeven via meevieren.nl. U kunt de 
meditatie ook volgen via de livestream van de parochie. 
 
De werkgroep diaconie houdt ook komend weekend een speciale 
inzameling van wasmiddelen ten behoeve van de noodhulp binnen de 
parochie. 
 
Het moment is gekomen om afscheid te nemen van pastoor Kees 
Dernee. Zijn laatste viering als pastoor van de R.K. Parochie de Vier 
Evangelisten zal zijn op zondag 11 april 2021.  
Velen van u, die de pastoor al jaren kennen, zullen graag persoonlijk 
afscheid van hem willen nemen. Het meest voor de hand liggende 
moment hiervoor is na een viering. Door de Covid-19 pandemie zal dit 
helaas slechts gefaseerd mogelijk zijn, bijvoorbeeld na een viering waarin 
pastoor Dernee voorgaat. 
Het bisdom werkt aan opvolging voor pastoor Dernee. De verwachting is 
dat deze invulling nog enige weken op zich laat wachten. Zodra wij 
hierover meer informatie ontvangen zullen wij u daarvan op de hoogte 
brengen.    
 
Er zijn boekjes te koop getiteld “van Maria Lichtmis tot Pinksteren”. Als 
aanmoediging om thuis te bidden in de tijd van vasten, de Goede Week, 
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.  
Als teken van hoop om thuis je geloof te vieren als het in de kerken vaak 
niet mogelijk is. De boekjes zijn voor 3 euro te koop op het secretariaat. 
Of na de viering achter in de kerk. 
 
Voor het bijwonen van de vieringen dient u zich van tevoren aan te 
melden. Via de site van de parochie is dit de beste en snelste manier. 
Lukt dat niet, dan kunt u het secretariaat bellen of mailen.  
 


