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Vierentwintigste zondag door het jaar
Zaterdag om 19.00 uur is er een eucharistieviering waarin pastor J. de Zwart voorgaat.

Er is dan een extra collecte t.b.v. de parochiële Caritas Instelling.

z

Op donderdag 17 september is er om 9.30 uur weer een doordeweekse
eucharistieviering waarin pastor R. Hoogma voorgaat.
Voor beide vieringen bent u van harte uitgenodigd.

Mw. A de Jong – Bouma heeft
door een val haar schouder
gebroken, ze verblijft nu in
De Ielanen te Sneek.
We hopen dat ze zich daar snel
thuis mag voelen en als haar
gezondheid het toe laat dat
ze weer naar Balk kan komen.
Mw. De Jong we wensen u
heel veel beterschap toe.

Afgelopen donderdag was er een vergadering van de locatieraad. Het parochiebestuur was aanwezig in de persoon van Bram Zonderland. Het is een
goede gewoonte van het parochiebestuur om eenmaal per jaar bij de locatieraden langs te gaan. Wij waarderen dit.
We hoorden dat onze secretaris, Aafke de Boer, webbeheerder van de Sint
Christoffelparochie geworden. Uit dien hoofde heeft ze ook zitting in de stuurgroep communicatie die het parochiebestuur heeft ingesteld. Aafke, veel plezier bij deze werkzaamheden en wij hebben er alle vertrouwen in dat dit belangrijke werk bij jou in vertrouwde handen is.
Ook is het beleid van het parochiebestuur om de locaties zoveel mogelijk zelf
hun zaken te behartigen en in bepaalde zaken (waarbij ook de rechtspersoon
die het parochiebestuur is) gezamenlijk op te trekken (bijvoorbeeld de toekomst van de pastorie).
Pastor gaat weer beginnen met het bezoeken van de kinderen op school.
City Folder informeert de pastor als huisbezoek gewenst wordt en op dit
moment is hij al bij enkele mensen langs geweest.

Hartelijke groet,
Foar Elkoar — José Veldman

Bijbelleesrooster
13-09 Exodus 32:1-14
14-09 Exodus 32:15-35
15-09 Exodus 33:1-11
16-09 Exodus 33:12-23
17-09 Exodus 34:1-18
18-09 Exodus 34:19-35
19-09 Psalm 145
20-09 Daniël 1:1-21

De vieringen met eigen invullingen, waarvan we de afgelopen vakantieperiode
er twee hebben gehad, zijn door de parochianen goed ontvangen en dit kan in
een voorkomend geval zeker nog eens. Daar zijn we blij mee. Een woord van
waardering voor de lectorengroep en het bloemengilde is op zijn plaats.

Gaan voor goud ...
Vernietigend
De HEER trekt zich terug
God laat zich zien
Kopie
Verbondsregels
Loflied
Gezond gedrag

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

