
MEDEDELINGEN op 8 mei 
 
De nieuwsbrief van mei is verschenen. Achter op de tafels liggen enkele 
exemplaren om mee te nemen. 
 
In de meimaand bidden we op dinsdagmorgen, 20 minuten voor aanvang van de 
viering, de rozenkrans ter ere van Maria en voor de vrede in Oekraïne. 

Na de vieringen op 7/8 mei wordt er een deurcollecte gehouden bij gelegenheid van 
Roepingenzondag, ter ondersteuning van de priesteropleiding in ons bisdom. 

Dinsdagavond 17 mei bent u van harte welkom bij de gespreksgroep “het Groene 
Normaal”. Besproken worden één of twee hoofdstukken uit het boekje ‘Genieten van 
genoeg’., een boekje dat je aanzet om op een andere manier te kijken naar onze 
opdracht om voor de aarde te zorgen. Graag aanmelden bij Martine 
(me.nijveld@ziggo.nl /06 16 733 742) of Duncan (dr.wielzen@p4ev.nl / 06 28 327 
571), uiterlijk dinsdag 10 mei. De gespreksgroep komt samen in ’t Praethuys bij de 
H. Familiekerk en start om 19.30 uur.  

Woensdag is er om 14.00 uur een high tea in de pastorie Loosduinse Hoofdstraat 6. 
U kunt zich nog uiterlijk maandag opgeven via het secretariaat. 

Zaterdagavond om 20.00 uur geeft Capelle Sine Nomine een concert in deze kerk. 
Toegang is gratis, na afloop is er een collecte. 

Er worden nog steeds spullen en/of geld ingezameld bij de Parochiële Noodhulp 
bestemd voor Oekraïne. De vrijwilligers van de parochiële Noodhulp werken sinds 
kort samen met het Rode Kruis dat in direct contact staat met Oekraïense 
oorlogsvluchtelingen die worden opgevangen, net over de grens van Oekraïne in 
Polen. Het zijn vooral vrouwen en kinderen die in Polen zijn aangekomen, gevlucht 
voor de verschrikkingen van de oorlog in hun eigen land, die wij op deze manier een 
klein beetje kunnen helpen met hoofdzakelijk kleding. Dat is mogelijk omdat onze 
parochiële Noodhulp regelmatig ingezamelde levensmiddelen, kleding en schoenen 
van onze eigen parochianen ontvangt, van enkele kerken in de regio, waarmee al 
een tijd wordt samengewerkt, en andere mensen uit de wijk die de Noodhulp willen 
steunen. Uw bijdrage is welkom. 


