
MEDEDELINGEN op 30 en 31 oktober 
 
Zondagmiddag 31 oktober om 15.00 uur organiseert de Haagse 
Gemeenschap van kerken bij de Hofvijver, de jaarlijkse 
herdenkingsplechtigheid voor mensen die tijdens hun vlucht naar Europa 
zijn omgekomen.  

Deze dag is er ook om 15.00 uur een herdenkingsdienst in de Pastoor 
van Ars waarin het Requiem van Fauré wordt uitgevoerd 

Maandag om 11.15 uur vindt de uitvaart plaats van Mw Greet Kuiper, 
waarna begrafenis op Westduin. Zij overleed afgelopen maandag op 94 
jarige leeftijd. 

Maandagmiddag is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie. 

Maandag 1 november, feest van Allerheiligen, is er ’s morgens om 10.00 
uur een viering in de Emmaus en ’s avonds om 19.00 uur een viering in 
de Pastoor van Ars 

Dinsdag 2 november, Allerzielen, is er ’s avonds om 19.00 uur een viering 
in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Daarin herdenken we de 
overleden dierbaren, met name die van het afgelopen jaar. De viering 
’s morgens om 10.00 uur vervalt die dag.  

Als u volgend weekend naar de kerk komt, bent u van harte uitgenodigd 
om één of meer houdbare levensmiddelen of producten voor lichamelijke 
verzorging mee te nemen. Daarmee zal onze Parochiële Noodhulp 
tassen vullen om tijdens een minimarkt op zaterdag 13 november, de 
Werelddag van de armen, aan gezinnen uit te delen die wel iets extra’s 
kunnen gebruiken.  
Op de ochtenden in de week van 8 tot en met 12 november kunt u voor 
deze minimarkt ook goed te gebruiken kleding en kleine huishoudelijke 
artikelen bij de Noodhulp in de Emmauskerk aan de Leyweg inleveren.   
 

Hij is er! De pop-up Bijbel expositie. Deze is in de kerk van de H. Familie 
te bezichtigen vanaf nu tot aan het eind van november.  
Kom gerust langs en ontdek de verrassende en vaak onbekende kanten 
van de Bijbel. Ook kinderen kunnen van deze expositie iets leren over de 
Bijbel, aan de hand van een leuke quiz. Deze tentoonstelling is iedere 
zondag te zien na afloop van de viering. 
 


