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Zondag 2 mei 2021   Eucharistieviering   Pastoor W. Wiertz
   
Lezingen 

Eerste lezing: Hand 9, 26-31   Tweede lezing: Joh 3, 18-24  
Evangelielezing: Johannes 15, 1-8 
   
Intenties 

Riet de Waal en overleden familie Wim van Immerseel  
Theo Gerritsen    Adrienna Fermont-Jacobs 
Trees Bertram-de Vree   Ria Stockman-de Bakker 
Roza van Geersdaele   Marc de Clerck 
Bibi Constancia    David Pieterse 
 
Collecteaankondiging 

Er is vandaag een collecte. Die is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen ge-
loofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom.  
 
Opbrengst collecte 
Zondag  pastoraal werk     €  81,50 
Zondag  Zieken en Ouderen   €  61,50 
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed Kerk)  

Donderdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Vrijdag 7 mei 20.00 uur Aanbidding/Biecht Kapelaan J. v. Velthoven 

Zondag 9  mei 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan J. v. Velthoven 

Donderdag 13  mei 11.00 uur Hemelvaartsdag 

  Eucharistieviering Kapelaan J. v. Velthoven 

Zondag 16 mei 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan J. v. Velthoven 

Zaterdag 22 mei 19.00 uur Internationale mis Kapelaan J. v. Velthoven 

 

Overleden 
Op vrijdag 23 april is op 85 jarige leeftijd in de Molenhof te Zaamslag overleden David 
Pieterse. Er is in besloten kring afscheid van hem genomen. 
 
Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Kanselbericht 
Bisschop Liesen heeft een beroep gedaan op kapelaan Jochem van Velthoven om een 
nieuwe benoeming te aanvaarden. Hij heeft Jochem van Velthoven gevraagd om met 
ingang van 20 oktober pastoor te worden van de H. Catharinaparochie in Oosterhout. 
Achter in de kerk ligt een formulier met het volledig bericht. En u vindt het ook op de 
website. 
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Webinars 
Er staan twee mooie Webinars voor onze jongeren live. 

http://jongkatholiek.nl/agenda/webinar-je-relatie-met-jezus-vormgeven/ 

http://jongkatholiek.nl/agenda/webinar-missie-god-roept/ 

Winkeltje voor het Sibusiso-project in de Noordstraat 
Beste mensen, 
Gedurende de vastentijd werd u meegedeeld dat we hier in de koffiehoek van de kerk 
een winkeltje hadden. We hoopten op deze manier toch wat geld binnen te krijgen voor 

het prachtige project Sibusiso in Tanzania, van dr. Hammer en zijn vrouw.   
Door de beperking van de Corona regels waren we heel beperkt in onze activiteiten.  
Misschien zag u deze week de aankondiging reeds in het advertentieblad?  
We verplaatsen het winkeltje naar de Noorstraat 47a.  
De heer en mevrouw Fassaert van Gastrovino hebben ons vrij gebruik van een leeg-
staand pand aangeboden, tegenover Porgy en Bess. 
Gisteren, 1 mei hebben we het feestelijk geopend.  
Het winkeltje zal elke woensdag en zaterdag open zijn van 12 tot 16 u. Voorlopig 
tot half juli. Met dit bericht nodigen we u van harte uit om eens gezellig langs te komen.  
Met dit bericht ook  een belangrijke oproep. Vind je het leuk ons te helpen, of ken je 
iemand die enkele dagdelen in het winkeltje gastvrouw/ heer wil zijn? Misschien met 
een vriendin? Kleinkind? Hoeft niet kerkgebonden te zijn, enthousiast helpen is het 
belangrijkste. 
Wat wordt verwacht van je?:  
Het is de bedoeling dat eventuele klanten, die voor het pand of open deur staan, gast-
vrij worden ontvangen, uitgenodigd worden binnen te komen. (handen desinfecteren 
en mondkapje op) 1,5 m afstand houden!  
Ook zijn er zwart-wit folders om uit te delen. (er zijn nog enkele originele kleurenfol-
ders.) 
Het gaat er steeds om dat je 4 u  aanwezig bent.  
Er is koffie, thee en lekkers aanwezig voor de dienstdoende persoon.  
Ik hoop veel aanmeldingen te ontvangen zodat we steeds open kunnen op de woens-
dag en zaterdag en zodoende toch nog flink wat inkomsten krijgen voor ons project.  
 
Bij aanmelden graag telefoon, e-mail en aangeven wanneer je beschikbaar bent. 
Ik zal dan een agenda maken zodat we van elkaar weten wie wanneer dienst doet. 
Aan het eind van deze dienst kun je je aanmelden bij de uitgang  

U kunt ook bellen naar het parochiecentrum van 10-12u Tel: 0115-612327 
 
Hartelijke groet,  
Simone Rovers, namens de leden van de Vastenactie. 
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