Week van 27 januari tot 3 februari 2019
3e zondag door het jaar

Gezinsviering mmv. Kinderkoor Deo melodia

Gebedsintenties Oud-Beijerland
Zo
Meindert Cornelis Leeuwenburg en Petronella Leeuwenburg- Groen
Cornelia van Overbeek
Laurentius Koenraadt en Agnes Koenraadt-de Jong
Maria Johanna Theresia Nieuwenhuizen-Meeuwis
Michiel IJpma
Vr Overleden ouders van Spaandonk-Kluts en broer Sjef
Franciscus Jacobus Willibrordus van Zeeland
Cornelia van Overbeek.
Carl Trojan
Oud-Beijerland
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Mededelingen
•

Bij de viering van zondag 3 februari zal medewerking worden verleend
door Mirjam van den Hoek (24).
Mirjam studeerde in 2018 af als dirigent aan het Rotterdams
conservatorium, met als bijvak zang.
Zij zingt twee liederen van Reger, waaronder een ode aan Maria.
Tijdens de communie klinkt het fraaie Ave Maria van Cuypers.
Zij besluit met het Vater unser van Rheinberger.
Allen van harte uitgenodigd bij deze muzikaal bezien, veelbelovende
viering. Groet van uw organist, Arend.

•

•

•

Kamerkoor Toonkunst nodigt u uit voor het concert “Verklankt Verdriet”
met o.a. 10 stemmig Stabat Mater van Domenico Scarlatti. Dit concert
vindt plaats in onze kerk op 15 februari om 20.15. Kaarten a €12.50
inclusief drankje bij aanvang van het concert. Voor meer informatie, zie
poster achter in de hal van de kerk en parochiecentrum.
De enveloppen van de Actie Kerkbalans worden vanaf 28/1 weer
opgehaald.
Mensen die het inschrijfformulier voor de Actie Kerkbalans al hebben
ingeleverd krijgen een bedankbrief.
Oproep voor de vacature van wijkbezorger en / of wijkcontactpersoon voor wijken binnen Oud -Beijerland.
Voor verschillende wijken in Oud Beijerland wordt gezocht naar
wijkcontactpersonen en bezorgers van het parochieblad “ Rondom”.
De wijkcontactpersoon/bezorger haalt eens per 2 maanden de
“Rondom“bij het secretariaat af en zorgt ervoor dat deze bij de
parochianen van zijn/haar wijk wordt bezorgt. Dat kan door deze zelf te
bezorgen of via zogenaamde “lopers” te laten bezorgen.
Daarnaast bezorgt de wijkcontactpersoon bij parochianen die wat extra
belangstelling van de parochie verdienen, kerstattenties en een plantje op
nationale Ziekendag. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de
coördinator van de wijkcontactpersonen, Ella Engelen:
rengelen@chello.nl, of 0186-617847 / 0639671222

Aanpassen aan ieder kind
De opvoeding tot het geloof weet zich aan ieder kind aan te passen, omdat
de eerder geleerde instrumenten of recepten soms niet functioneren.
Kinderen hebben behoefte aan symbolen, gebaren, verhalen.
Adolescenten raken alleen maar in crisis bij autoriteit en normen en
daarom is het nodig hun persoonlijke ervaringen met geloof te stimuleren
en hun lichtende getuigenissen te bieden die alleen al door hun schoonheid
indruk maken.
Paus Franciscus
Apostolische exhortatie Amoris Laetitia 2016

