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       Agenda van dinsdag 19 november t/m dinsdag 3 december2019                                                        

Dinsdag     19   nov      10.00  … 12.00  uur   Spreekuur pastor Gérard Martens 

                                     14.00 …             uur   Viering Bij Bosshardt pastor Helene Lijendekkers 

 

Vrijdag       22   nov       9.00                  uur   Morgengebed 

 

Zondag       24   nov                                        Christus Koning 

 

Dinsdag      26  nov                                         Geen spreekuur pastor Gérard Martens 

                                      14.00                 uur   Viering Bij Bosshardt pastor Oscar Swijnenberg 

 

Woensdag   27  nov      10.00                 uur   Ophalen en bezorgen van ons parochieblad 

                                                                                     Tussentijds 

 

Vrijdag        29  nov       9.00                  uur   Morgengebed 

 

Zondag         1  dec                                          1e zondag van De Advent 

 

Dinsdag        3  dec     10.00   … 12.00  uur   Spreekuur pastor Gérard Martens 

                                    14.00                   uur   Viering Bij Bosshardt pastor Gérard Martens 

 

–/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-                 
 

Opbrengst collecte van dinsdag 5 november  bedroeg € 50.- -spaarpot van deze dinsdag € 0. - - 

Opbrengst collecte van dinsdag 12november bedroeg € 29.- -spaarpot van deze dinsdag € 3. - - 

Hartelijk dank voor uw goede gaven.                                                                                                                                                 

 

1e Zondag van de Advent: *** 

Advent 2019 

Zondag 1 december eerste zondag van de Advent 

( deze zondag wordt Levavi genoemd)                                                        

Vier zondagen voor Kerstmis begint de Advent, 

zoals u weet de voorbereidingstijd naar het Kerstfeest. 

Dinsdag 24 december de laatste dag van de Advent. 

 

                                                                                                                                   z.o.z. 
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Overleden: † † † 
 

Vrijdag 1 november kregen we te horen dat in de vroege morgenuren van deze dag Leo Werdler was overleden. 

Leo is 86 jaar geworden 

Leo was geen  onbekende in onze parochie, in de vieringen duidelijk zichtbaar daar hij deel uitmaakte van ons 

parochiekoor. Hier was hij op zon en feestdagen te zien en bovenal te horen, en er moest echt wel heel iets 

bijzonders aan de hand zijn als hij bij een viering niet aanwezig kon zijn. 

Naast dit genoemd koor ook vele jaren deel uitgemaakt van het gelegenheidskoor.( bij rouw en trouw) 

We gaan nog even door ook de taak van koster vele jaren vervuld. 

En ook nog een tijdje meegedraaid in de werkgroep Liturgie 

Naast dit alles kon er bij éénmalige activiteiten in het kerkgebeuren ( waar hulp bij nodig was) ook op hem 

gerekend worden. 

In de kerstviering van 2018 nam hij “samen met Ria” afscheid van onze gemeenschap, uit handen van pastor 

Rentinck ontving hij de ere medaille verbonden aan de Gregorius vereniging voor 65 jaar actief koorlid, 

in deze viering werden aan zijn adres natuurlijk ook de nodige dankwoorden uitgesproken. 

We herhalen nog graag een keer de woorden die kerstavond 2018 aan jou gericht zijn. 

Leo, bedankt voor je jarenlange inzet gegeven aan onze Wederkomst des Heren gemeenschap. 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                        Frans 
 

Uitvoering (en ) :*** 
Vrijdag 29 november voert de Utrechtse Oratorium Vereniging om 20.00 uur in de Aloysiuskerk de 

Petite Messe Solennelle uit. 

Zeer de moeite waard deze uitvoering te gaan beluisteren. 

In Tussentijds van november pagina 29 kunt u het nodige lezen over dit bijzondere werk van Rossini. 

 

Nog een uitvoering en wel zondag 1 december om 15.00 uur in de Dominicuskerk hier wordt een Requiem 

gezongen. 

Ook hier staat er op pagina 29 , in Tussentijds, het één en ander over geschreven. 

 

Koffie/thee:*** 
 

Er is niet veel kopij tot mij gekomen dus sluit ik maar af met te zeggen, na de viering kunt u nog een heerlijk 

kopje koffie voor u in laten schenken.   

 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
Zie je deze kaarsjes. 
één ervan mag aan, 
elke week een kaarsje meer, 
het kerstfeest komt eraan. 
 
Kijk eens naar de kaarsjes,                                 
het feest komt dichterbij, 
 
 
 
 
Coby Poelman - Duisterwinkel 


