
MEDEDELINGEN op 13 maart 
 
Na de viering is er voor het eerst sinds lang tijd weer koffie drinken in de zaal van de 
pastorie. U wordt verzocht plaats te nemen aan een tafel. De koffie wordt 
rondgebracht. 
 
Maandag is er de uitvaart van Herman Lelieveld. Herman overleed vorig week 
maandag op 95 jarige leeftijd, hij was jarenlang lid van het koor Deo Sacrum.  
 
Afgelopen zondag heeft de collecte bij de gezamenlijke viering in de Pastoor van 
Ars ruim €1245 opgebracht voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Heel 
veel dank daar voor. 
 
Dinsdagmorgen bidden we 20 minuten voor aanvang van de viering de rozenkrans 
voor de vrede in Oekraïne. 

Komende woensdag, 16 maart, houdt Marinus van den Berg een lezing ‘Wat doen 
we met vergrijzing? Welke dilemma’s en kansen zijn daaraan verbonden? De lezing 
vindt plaats in de pastorie Maria van Eik en Duinen en begint om 14.00 uur. 
Aanmelden kan tot en met maandag 14 maart bij DeZinnen. 

Achter in de kerk staat de witte kist voor uw bijdrage aan de vastenactie 2022. We 
ondersteunen dit jaar projecten in verschillende landen, waarbij mensen grond 
kunnen verwerven om een menswaardig bestaan op te bouwen.  

In de veertigdagentijd wordt elke werkdag om 16.30 uur in de zaal van de pastorie 
de vespers gebeden. Wie mee wil bidden is van harte welkom. 

Ook in de veertigdagentijd wordt er elke donderdag een wandeling gemaakt ten 
bate van de Vastenactie. Startpunt van deze wandeling is steeds de Pastoor van 
Ars, ’s morgens na de viering van 10.00 uur. 

Elke vrijdagmiddag in de veertigdagentijd is er een kruiswegmeditatie in de 
Emmauskerk, waarbij beelden van de staties worden getoond, en teksten, gebeden 
en gezangen elkaar afwisselen. U bent van harte uitgenodigd voor deze meditatie, 
waaraan eventueel ook thuis via de livestream kan worden deelgenomen. 

Zaterdag 19 maart is er een vastensoepmaaltijd in de Emmaus. De maaltijd begint 
om 14.00 uur, aansluitend aan de viering van 13.00 uur. Aanmelden voor deze 
maaltijd kan tot en met woensdag 16 maart a.s. bij het secretariaat van de Emmaus 
of het centraal parochiesecretariaat. 

Achterin de kerk op de tafel vindt u een formulier om huispaaskaarsen te bestellen. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het vandaag in te vullen ivm met de bestel periode. 
 


