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dertigste zondag door het jaar
Zondag 25 oktober is er om 11.00 uur een eucharistieviering waarin pastor J. de Zwart voorgaat.
De RIVM-maatregelen worden in acht genomen en dit betekent dat er maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn.
Dus als u zeker van een plaats wilt zijn meldt u dan aan voor de dienst bij
Dieuwke Melchers, 0514 572007 — Aanmelden kan tot zaterdag 20.00 uur.

z

Op donderdag 29 oktober is er om 9.30 uur een doordeweekse eucharistieviering
waarin pastor R. Hoogma voorgaat.

Lief en Leed
Welkom thuis voor Egidio Peddis
De familie schrijft:

Hierbij laten wij jullie weten dat
Egidio op woensdag 14 oktober
ontslagen is uit het ziekenhuis. Hij
maakt het naar omstandigheden
redelijk goed.
Wij willen iedereen dank zeggen
voor alle blijken van medeleven
en bemoediging.
Met vriendelijke groet,
Egidio en Gerda Peddis.

Zondag 1 november — Allerzielenviering
Heel erg jammer, dat deze viering i.v.m. de coronabeperkingen niet als
geloofsgemeenschap in zijn geheel gevierd kan worden. Dertig is het
maximum aantal kerkgangers, zodat alleen de familie van de overledenen
die herdacht worden aanwezig kunnen zijn (en dat dan ook nog beperkt
tot 6 personen per herdachte overledene).
Zondag 1 november is dus een besloten viering, waar alleen genodigden
aanwezig kunnen zijn.

Rozenkransgebed

Helaas is het Corona virus ook in
Talma Hiem toegeslagen zowel
bewoners als personeel, we
wensen iedereen beterschap toe.
Nogmaals denk goed om elkaar
en laten we hopen dat we met ons
allen het virus snel weg kunnen
werken.
Hartelijke groet,
José Veldman

Woensdag 28 oktober om 19.00 uur bid ik thuis de rozenkrans,
voor de laatste keer in deze oktobermaand. Bidt u met me mee?
Er wordt stil gestaan bij de droevige geheimen. Intenties: naast onze
persoonlijke intenties bidden wij: dat wij ons openstellen voor de
boodschap van Maria en aldus ons dienstbaar opstellen naar onze
medemens en oog hebben voor de noden in onze geloofsgemeenschap,
familie en wijdere omgeving. Tot slot wordt gezongen Gebenedijd zijt gij.
Dieuwke Melchers (0514 572007)

Bijbelleesrooster
25-10 Nehemia 7:72b-8:12
26-10 Nehemia 8:13-18
27-10 Nehemia 9:1-17
28-10 Nehemia 9:18-28
29-10 Nehemia 9:29-10:1(28)
30-10 Nehemia 10:29-40
31-10 Psalm 43
01-11 Allerheiligen-Psalm 24

Persoonsregister gevonden
Zijn de papieren in orde?
Droog je tranen
Lessen trekken uit de geschiedenis
Schuldbewust
Contract
Hoop op God
Koninklijke intocht

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

