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Drieentwintigste zondag door het jaar
A.s. zondag is er om 9.30 uur een eucharistieviering waarin pastor R. Hoogma
voorgaat. Fijn, dat er geen registratie van de bezoekers meer hoeft plaats te vinden
en ook fijn is dat er door maximaal 4 personen weer gezongen mag worden, echter
wel op 1,5 meter afstand van elkaar. Voor deze zondag blijft het bij twee personen:
we mogen weer luisteren naar Marco Rypma, die nu zijn dochter mee neemt.

z
Op donderdag 10 september is er om 9.30 uur weer een doordeweekse
eucharistieviering waarin pastor R. Hoogma voorgaat.

De bloemen van de maand september gaan naar de heer Acronius Kramer,
als blijk van medeleven namens de parochie bij het overlijden van zijn vrouw
Gotske, waar hij 61 jaar gelukkig getrouwd mee is geweest.
We denken ook aan Julia Schaper die haar man Willy moest verliezen.
(toen Willy ziek was heeft hij ook een keer de bloemen gekregen).
Ook denken we aan een ernstig zieke parochiaan, dat hij en zijn gezin
veel steun en kracht mogen krijgen in deze periode.
Egidio Peddis is op dit moment thuis om aan te sterken voor de operatie die
binnenkort komen gaat. Ze hebben veel steun aan de kaarten die ze krijgen,
dit wordt zeer gewaardeerd.
Hartelijke groet,
Foar Elkoar — José Veldman

Een woord van waardering voor de kosters die vanaf 1 juli tot nu de meeste
keren zorg hebben gedragen voor de registratie.

Bijbelleesrooster
06-09 Matteüs 18:10-20
07-09 Matteüs 18:21-35
08-09 Matteüs 19:1-9
09-09 Matteüs 19:10-15
10-09 Matteüs 19:16-22
11-09 Matteüs 19:23-30
12-09 Exodus 31:1-18
13-09 Exodus 32:1-14

Dus vrijwel iedere keer was er
dubbele bezetting van kosters.
Zoeken en redden
Vergeef van harte, niet uit berekening
Trouw
Kinderlijk eenvoudig?
Wil jij volmaakt zijn?
Durf rijk te worden
Creativiteit
Gaan voor goud ...

Heren: petje af
voor jullie inzet en zorg.

Berichten voor de kerkbrief inleveren tot donderdag 19.00 uur via
locatiebalk@dechristoffel.nl of bellen naar 0514 572007
Meldingen lief en leed tot woensdag 19.00 uur via José Veldman: 0514 604235 of sietse.veldman@ziggo.nl

