21 mei 2021
AANMELDEN vieringen niet meer nodig
Het is niet meer nodig dat u zich vooraf aanmeldt voor de vieringen. Wel zullen we
registreren bij de ingang.
VIERINGEN MARIAKERK Zondag 10.30 uur
Datum
Zondag 23 mei
Maandag 24 mei
Zondag 30 mei
Zondag 6 juni
Zondag 13 juni
Zondag 20 juni

voorganger
Arockiadoss
J. Claassen/H. vd Berg
T. van Blitterswijk/Arockiadoss
J. Claassen/H. vd Berg
Arockiadoss
J. Claassen/H. vd Berg

muzikale ondersteuning
Stella Vocalis
Stella Vocalis
Stella Vocalis
Stella Vocalis
Cantiqua
Stella Vocalis

Coffee to go
Na de vieringen van 1e en 2e Pinksterdag willen we, als het weer dat
toelaat, u een kopje koffie/thee aanbieden op het plein.

VIERINGEN Mariakerk Woensdag 09.30 uur
Helaas kunnen we vanaf 26 mei nog niet terecht in het Ronde Tafelhuis voor de
viering op woensdagochtend 09.30 uur. Dit betekent dat we tot nader bericht blijven
vieren in de Mariakerk. U bent van harte welkom. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Pinksteren (t. Bep Hagen)
Dit is het wonder: de kracht van de geest
baart stralend nieuw leven op 't Pinksterfeest.
In een onzeker en kwetsbaar bestaan
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
sta op en vat moed
en weet het voorgoed
dat Godd'lijke liefde de wereld begroet.
Dit is het wonder: de kracht van de geest
herschept, en wekt op wat als dood is geweest.
Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt.
Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft
aanschouwd
wat ons is voorzegd:
na bitter gevecht
zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht.

Het Oranje Fonds organiseert op 28 en 29 mei 2021, samen met duizenden
organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de
handen uit de mouwen te steken.
Ook wij als parochie doen mee op vrijdag 28 mei. Onze vrijwilligers van de
begraafplaats zullen samen met enkele vrijwilligers die zich daarvoor aangemeld
hebben aan het werk gaan om de begraafplaats weer ‘lentefris’ te maken.
Voor meer informatie over NL Doet ga naar www.nldoet.nl.
PAROCHIESECRETARIAAT
Het parochiesecretariaat is van maandag t/m vrijdag open van 08.30 – 12.30 uur.
Telefonisch te bereiken via 013-4550663 of via mail info@norbertijnenparochiehq.nl.
Het parochiesecretariaat is gesloten op maandag 24 mei.

Indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar
administratie@norbertijnenparochiehq.nl.

