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Het locatiesecretariaat is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur. Telefoon 0297-281235
Zuster Monica is op woensdag 22 november van 10-12 uur in het
parochiecentrum, als u behoefte heeft met haar te willen praten bent u van harte
uitgenodigd.
VIERINGEN DOOR DE WEEK
Elke dinsdag om 19.00 uur een eucharistieviering.
De eerste vrijdag van de maand om 19.00 uur eucharistieviering met uitstelling
van het Allerheiligste, na de viering gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
VAN DE LOCATIERAAD / PASTORAAGROEP
NOG EVEN EN HET IS WEER.........
Vol verwachting gaan we eerst richting Sinterklaas. Daarna volgt de eerste
Adventszondag op 3 december. Vervolgens, met een sneltreinvaart, richting de
Kerst. Maar voor die tijd zal er nog een nieuwe ONE verschijnen.

De Advent, een tijd van verwachten,
van bezinnen. Eigenlijk hoort elke dag
een dag van verwachten te zijn, maar
zo concreet beseffen wij dat niet. Wij
willen u een goede tijd toewensen.
Over verwachting gesproken. In
oktober zijn we begonnen met twee
extra collectes te houden.
Daar werd vooraf niet door iedereen positief over gedacht. Des te dankbaarder
zijn we, nu we de opbrengsten naast elkaar kunnen leggen.
De eerste extra collecte werd gehouden op 8 oktober voor Wereldmissiedag
van de kinderen.
De opbrengst bedroeg:
€ 180,66
Voor eigen gemeenschap: € 190,52
De tweede extra collecte was op 22 oktober voor Missiezondag.
De opbrengst hiervan:
€ 241,87
Voor eigen gemeenschap: € 259,93
Op 15 oktober bedroeg de collecte voor de eigen gemeenschap € 247,11
We mogen hieruit de conclusie trekken dat er totaal geen sprake is van
halvering van een collecte bij het houden van een extra collecte. En daar zijn we u
ontzettend dankbaar voor.
STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT HET PAROCHIEKERKHOF
Wij moeten u melden dat door div. oorzaken, waarvan tijd en onvoldoende
vrijwilligers er een van is, de voortgang tot het herstructureren van het kerkhof
aan de pastoriezijde op een laag pitje staat. Wij trachten dit zo snel mogelijk weer
op te pakken.
Wat wel gerealiseerd is, is het al dan niet laten verlengen van de vervallen
grafrechten van diverse graven op het kerkhof aan de Kerkvaartzijde. 23
nabestaanden hebben schriftelijk te kennen gegeven de graven te laten vervallen.
Een aantal families hebben zoals zij hadden aangegeven de grafmonumenten zelf
al verwijderd. Omdat het ten opzichte van verlengde graven, waarvoor betaald
wordt, niet juist is de monumenten van de opgezegde graven te laten staan, heeft
de locatieraad besloten om deze op korte termijn te laten verwijderen en te
vernietigen. In verband met kosten besparing is er besloten om het ruimen van de
graven gelijktijdig te doen met de graven aan de pastoriezijde als het zover is. Wij
danken u voor uw begrip.
Met vriendelijke groet, namens de locatieraad en pastoraatgroep.

ADVENT
De donkere tijd van het jaar,
veelal de tijd van overdenkingen
of althans het zoeken er naar.
met veel of weinig bedenkingen.
Iedere week het ontsteken
van een nieuw licht.
Met alle bezinning en verlossing
op het Kerstfeest gericht.
HULP GEVRAAGD
Op 11 december worden er weer zo’n 15.000 kaarten in enveloppen gestoken door
een groot aantal vrijwilligers van alle kerken uit Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en
De Hoef. Ook uw hulp kunnen we gebruiken!
Dit jaar zijn we welkom in de Christelijk Gereformeerde Kerk De Wegwijzer,
Julianalaan 22 in Mijdrecht. De koffie staat klaar om half 10!
KINDERWOORDDIENST
Op de zondagen dat Progression zingt gaan we weer de kinderwoorddienst vieren,
voor de kinderen die met hun ouders naar de kerk komen. Na de inleiding gaan de
kinderen mee naar het parochiecentrum tot na de voorbeden.
Dit jaar is dit nog op 3 december.
Op 24 december om half 7 is de kerstviering voor en door kinderen,
en op 25 december in de viering van 10.00 u een kinderwoorddienst.
Wilt u als (groot)ouder meehelpen, dan kunt u altijd meelopen.
Lia, Trudy, Yolanda en Resi
OPROEP ZIEKENACTIE!
Kent u iemand die ziek of eenzaam is?
Geef dit dan door aan het secretariaat.
(281235)
Of aan Wilma Rietveld 287309, Corrie van
Rossum 288464 of
Marietje Verwoerd 778103
Wij gaan dan van de ziekenactiegroep een
bezoekje brengen en dat doen we niet met
lege handen. We kunnen alleen maar actie ondernemen als we weten wie en waar
dit welkom is, dus geef namen en adressen door.
Zondag 3 december is er een speciale collecte voor onze ziekenactie.
Wij hopen op uw gulle gave.
Namens de ziekenactie Bedankt!

OPBRENGST SAM’S KLEDINGACTIE
De opbrengst van Sam’s kledingactie was 500 kilo.
We willen u die hier heeft aan meegewerkt bedanken voor het mooie resultaat.
OVERLEDEN
Dora Kooyman – van Wijngaarden – 91 jaar
Adrie Hendriks- Vermolen – 74 jaar
Toon Kuijlenburg – 87 jaar
Jan Samson – 84 jaar
GEVRAAGDE INTENTIES
Zondag 19 november: ouders Gerard en Corrie Zaal - Broekhof, familie.
Lakerveld, Cornelius en Cornelia Oudshoorn - Janmaat, Familie Valentijn Veelenturf, Patrick de Zwart, Fem Laddrak - van den Bergh, Adriaan Kooijman,
Annie Oudshoorn, Marie Roeleveld-van 't Schip

Dinsdag 21 november: Fem Laddrak - van den Bergh
Zondag 26 november: Fam. Lakerveld, Jan Snoek, Fem Laddrak - van den
Bergh, Fam. Kentrop - Pieterse, Wim Maatman, Gerard van Leeuwen, Annie
Oudshoorn, Ernst Ekelschot
Dinsdag 28 november: Fem Laddrak - van den Bergh
Zondag 3 december: familie Lakerveld, Cornelius Janmaat (jrg),ouders Zaal Brouwer, ouders Dorresteijn - Hilhorst, Ben van Rijn, Fem Laddrak - van den
Bergh, ouders Roeleveld - Janmaat, ouders Dorresteijn - Hilhorst, Annie
Reurings- van der Meer, Huub Rijsbergen, Wim Maatman, Cor en To Reurings van Dijk (jgt) To, Annie Oudshoorn, Cock en Piet van der Linden, Ria Zaal Driehuis
Dinsdag 5 december: Fem Laddrak - van den Bergh
Zondag 10 december: familie Lakerveld, Annie en Cor de Graaff - Reurings,
Tiny van Dort - van Rijt, Theo Valentijn, Lenie Driehuis - van Bemmelen, Fem
Laddrak - van den Bergh, Joop Okkersen, Familie Koek, Antonius Bon en Annie
Bon - de Jong, Joop van Dijk, Wim Maatman, Annie Oudshoorn
Dinsdag 12 december: Fem Laddrak - van den Bergh
De volgende ONE is de periode van 16 december 2017 t/m 4 februari 2018
uw intenties kunt u doorgeven tot en met donderdag 7 december
bij het secretariaat.

