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Vijfentwintigste zondag door het jaar
Zondag 20 september is er een eucharistieviering waarin pastor R. Hoogma voorgaat.

z

Op donderdag 24 september is er om 9.30 uur een doordeweekse
eucharistieviering waarin pastor R. Hoogma voorgaat.
Voor beide vieringen bent u van harte uitgenodigd.

Dhr. Egidio Peddis heeft deze
week een stamceldonatie gekregen van zijn zoon Alexandro. We wensen hen beiden
heel veel sterkte en beterschap
toe in deze spannende tijd. Nu
hopen dat het aanslaat. Ook
leven we met zijn vrouw en
dochters mee.
Mw. Anneke de Jong- Bouma
verblijft in de Ielanen,
de Harste 11, 8602 JK Sneek
Dhr. Lubbert Dooper verblijft
in de Flecke, Midstraat 10,
8501 AP Joure, afdeling
Zuiderveld 1.15
Bezoek in overleg met
Joke Dooper 033 4620890 of
06 30439974

Afgelopen zondag was er een extra collecte voor de PCI (Parochiële Caritas
Instelling). Deze informatie werd daarbij gegeven:
De PCI verricht belangrijk werk, dat echter vaak in stilte en op de achtergrond
gebeurt: altijd met insteek om stille armoede en sociale onrechtvaardigheid
tegen te gaan. Caritas ondersteunt grotere projecten zoals de jaarlijkse
Scheepsmaatjesdag of bijeenkomsten van Solidair Fryslan. Maar in elke locatie
van onze Christoffelparochie zijn vrijwilligers bezig met het organiseren van
koffie-ochtenden, gezamenlijke maaltijden, bezoeken van zieke, eenzame ouderen, acties voor de Voedselbank.
In dit rare coronajaar hebben we uw bijdrage extra hard nodig. Want wanneer
het echt nodig is, helpt Caritas ook individuele personen of gezinnen die er
financieel niet meer uitkomen. Het werk van Caritas is nooit klaar; wie de
krant leest of het nieuws kijkt, weet dat er door corona ook een periode van
economische onzekerheid voor velen aanbreekt. Dat kan stille armoede en
onrechtvaardigheid tot gevolg hebben.
U kunt een bijdrage overmaken naar:
NL74 RABO 0319 0925 42 t.n.v.
RK Parochiële Caritas H. Christoffelparochie.

Hartelijke groet,
Foar Elkoar — José Veldman

Bijbelleesrooster
20-09 Daniël 1:1-21
21-09 Daniël 2:1-12
22-09 Daniël 2:13-23
23-09 Daniël 2:24-35
24-09 Daniël 2:36-49
25-09 Daniël 3:1-12
26-09 Daniël 3:13-23
27-09 Daniël 3:24-30

Gezond gedrag
Wie helpt de koning uit de droom?
Droom-oplossing
Tekst …
… en uitleg
Uitkomen voor je geloof
Laaiende woede
Wie gaat voor jou door het vuur?

Samen komen, samen bidden,
samen de woorden van de bijbel leven,
het kan niet fysiek maar we weten dat
wat er ook gebeurt,
de zegen van boven er toe doet
en die heeft geen plaats nodig
om afgegeven te worden,
die zegen is voor allemaal.
Uit het schrijven van de RvK Balk en Harich

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

