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Pinksteren 8-9 juni 2019 

 

Terugkomviering Eerste Communie  zaterdag 15 juni 

 

Al weer 50 dagen na Pasen en dan is het Pinksteren. 

Dag van bezieling en begeestering, moment om aangeblazen voortgestuwd te worden, initiatief te 

nemen en te ervaren dat je niet allen bent.  De nabijheid van de Geest mag in ons blazen en de gaven 

van de Geest ons bemoedigen. 

 

Met Pinksteren is de tweede collecte, in de mandjes, voor de Week Nederlandse Missionarissen  

Deze landelijke actie zet zich in voor het welzijn van de Nederlandse missionarissen.  Ze ondersteunt 

onder meer hun verlof in Nederland, en geeft de mogelijkheid cursussen te volgen en lectuur aan te 

schaffen. De actie maakt het ook mogelijk dat leken zich in zetten voor onze medemensen in arme 

landen. Missionarissen en hulpverleners geven mensen hoop en bemoediging.  

En werken aan een wereld waarin het mogelijk is dat ieder mens telt. 

Hartelijk dank voor uw gaven. 

 

Volgende week zaterdag is er een familieviering in de kerk. 

De kinderen van de Eerste Communie hebben een zogenaamde terugkomviering met als thema ‘Het 

vriendenboek van Jezus’. 

Volgende week zondag is er een viering waarin het Noord Hollands Bijzantijns koor de liturgische 

gezangen verzorgd. Dat betekent dus alleen luisteren naar muziek uit de byzantijnse liturgische ritus. 

Twee bijzondere vieringen, als of de Geest blijft waaien onder ons. 

 

WIE ALLEEN LOOPT 

 

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 

Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. 

Een hand kan geen touw om een bundel knopen. 

 

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 

Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen. 

Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort. 

 

Wie alleen loopt, gaat gebukt onder haar last. 

Niemand deel haar vreugde, 

niemand haar verdriet. 

 

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt,  

ze heeft maar twee voeten,  

ze heeft maar twee armen,  

ze heeft maar twee ogen. 

Maar in de gemeenschap  

heeft ieder duizend handen 

heeft ieder duizend voeten,  

loopt niemand ooit alleen. 

 

Patrice Koyo, Kameroen 
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AGENDA 

 

 Vrijdag, 15:30 uur Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19:00 uur Eucharistieviering en Gezinsviering met samenzang.  

Voorgangers: Pater G. Noom en Pastor M. Bruijns 

 Zondag, 10:00 uur Woord en Communieviering met Byzantijns koor 

 Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 

De collecte vorig weekend was € 420,50. 

 

Allemaal fijne Pinksterdagen en een goede week erna gewenst. 

 

 


