r

Weekbrief van 14 tot 21 april 2019
Palmzondag: De weg van het Kruis
Eucharistieviering mmv Deo Melodia

Gebedsintenties Oud-Beijerland:
Zondag
Priesterroepingen
Jan Plattel
Kaj Dee
Helen Marie Oude Engberink-Polak
Meindert Cornelis Leeuwenburgh en Petronella Leeuwenburgh-Groen
Hendrikus Gerardus Koenraadt
Cornelia van Overbeek
Dinsdag
Cornelia van Overbeek
Franciscus Jacobus Willibrordus van Zeeland

Oud-Beijerland

weekend

Puttershoek

11.00

Zo 14 apr

09.30

EV (Pater J. Volkers)
Palmzondag
Deurcollecte Vastenaktie

Zo 21 apr

09.30

Ma 22 apr
Weekvieringen

-19.00

EV (GS) Hoogfeest van
Pasen
Geen viering
Do EV (GS)
Witte Donderdag
Vr Kruisweg

19.00
21.30
11.00
-18.40
19.00
15.00
19.00

EV (GS) Palmzondag
mmv Deo Melodia
Deurcollecte Vastenaktie
Oecumenische vesper
EV (GS/LN) Paaswake
mmv Cantando
EV (GS) Hoogfeest van
Pasen, mmv Ad Fontes
Geen viering
Di Rozenkrans
Di EV
Vr (GS) Kruisweg
Vr GS Kruisverering
Vr geen ochtendviering

Za 20 apr

15.00
Wijzigingen

Mededelingen
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Vespers in de veertigdagentijd. Tot Pasen vieren we elke zondag de vespers in
de St. Antonius van Padua in Oud- Beijerland. Deze korte gebedsdiensten
beginnen om 19.00 uur. Het Thema is dit jaar : “Ontmoetingen bij het kruis”.
Rico Sanders, Leo Lommers en de cantorij van De Open Hof verzorgen de
muziek, Voorgangers uit verschillende kerken van Oud -Beijerland verzorgen de
lezingen en gebeden. Vanaf 18.30 uur staat er koffie en thee klaar.
De oude palmtakjes kunnen weer ingeleverd worden in de doos achter in de
kerk.
GEEN Bezinningsochtend op Goede Vrijdag.
Vandaag 14 april is het voor de laatste keer Soepzondag. Nog een maal genieten
van de heerlijke soep van Elly. De soep met brood (€1 per kom) wordt vanaf 13
tot 14 uur geserveerd.
Waar wij vasten worden anderen gevoed. In het kader van de 40-dagencampagne van het bisdom, geven wij ook nu weer gehoor aan deze oproep. Tot
aan Pasen staan de manden weer op het priesterkoor in de St. Petruskerk in
Puttershoek en de St. Antonius van Paduakerk in Oud-Beijerland. Wij rekenen
weer op uw gulle gaven, zoals houdbare artikelen, maar ook koffie, thee, suiker,
zout en zeepsoorten. U kunt ook uw gelden in een enveloppe in de mand doen, of
storten op Bankrekening: NL71 INGB 0000 379 855 tnv Parochie Caritas
Instelling ovv. ”Waar wij vasten”. Alvast dank !
Vandaag Palmzondag is er in Oud-Beijerland en Puttershoek een deurcollecte
voor het Vastenactie project “LUMEN VALLEY”
Een project om kansarme jongeren in het noorden van Togo een opleiding te
geven, werkervaring te laten opdoen en te helpen met het beginnen van eigen
bedrijfjes. Zie ook Rondom bladzijde 15. U kunt bijdrage aan dit project op het
rekeningnummer van de vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 onder
vermelding van “Lumen Valley project 401230”. Achter in de kerk liggen
folders.
Wilt u de Weekbrief per e-mail ontvangen vraag dat dan aan per:
secretariaat@deheiligefamilie.nl
Kinderen die zich willen opgeven voor zingen bij Deo Melodia zijn van harte
welkom. De repetities zijn steeds op woensdagavond van 19.15-20.00 uur.
Leestips: achter in de kerk liggen boekenfolders met uitgaven gericht op de
katholieke markt.
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom -Rotterdam
verschillende bedevaarten naar Banneux,
Een één-daagse bedevaart op zaterdag15 juni 2019. Kosten € 57.50
Een twee-daagse bedevaart op 4 en 5 mei 2019. Kosten € 125.Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 24
mei t/m dinsdag 28 mei. 2019 . Kosten € 275.
Achter in de kerk ligt een formulier voor meer informatie of bezoek de
website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

