Prikbord Lievevrouweparochie week 7 2019
Middaggebed

Iedere week is er van maandag t/m vrijdag om 12.15 uur het
Middaggebed in de dagkerk van de St.-Gertrudiskerk.
In de week van 21 t/m 25 januari in de Gebedsweek voor de
Eenheid van de Christenen zullen voorgangers uit de
verschillende christelijke kerken uit Bergen op Zoom samen
met de voorgangers van het Middaggebed voorgaan.

Meditatiegroep

Iedere woensdag komt de meditatiegroep olv
Karin van der Velde bijeen in de dagkerk van de
St.-Gertrudiskerk van 19.30 – 21.00 uur.
Ook u mag hierbij aansluiten.

Kerkbalans

2019

De post behorende bij de actie Kerkbalans in de
Lievevrouweparochie zal waarschijnlijk al in uw brievenbus
gegleden zijn en vraagt uw aandacht. De actie Kerkbalans is
nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerken.
Pastorale beroepskrachten én onze kerkgebouwen verdienen
uw financiële steun. De parochie ziet uit naar uw storting.
Mocht u onverhoopt geen brief thuis hebben ontvangen en
toch willen bijdragen kan dat natuurlijk altijd. Meer informatie
vindt u op de website van de parochie
(www.lievevrouweparochie.nl) of op maandag- of
dinsdagmiddag kunt u bellen naar het parochiebureau, dan is
er altijd iemand van de kerkbalans aanwezig, tel. 233574.

Cursus Diaconale Journalistiek in Bergen op Zoom

In maart start er in de parochie de Cursus Diaconale
Journalistiek. Tijdens vier cursusavonden kunnen Caritas- en
diaconievrijwilligers de kneepjes van het vak leren van
deskundigen en vakjournalisten. Hiermee wil de parochie het
“Omzien naar elkaar” beter zichtbaar maken. Achterin de kerk
vind je een folder en een poster met meer informatie. Ook
voor andere vrijwilligers in de parochie, die aan berichtgeving
doen vanuit hun werkgroep, is deze cursus interessant om te
volgen.

13-02-2019

Lofprijsavond

Woensdag 13 februari 19.30 uur Lofprijsavond in de Grot van
de parochiekerk OLV van Lourdes

15-02-2019

Relivisie

Vrijdag 15 februari uitzending Relivisie op ZuidWestTV

17-02-2019

Presentatie Eerste Communicanten

Zondag 17 februari presenteren de Eerste Communicanten zich
in de Eucharistieviering om 11.00 uur in de parochiekerk OLV
van Lourdes. Het Samenzangkoor zorgt voor de muzikale
ondersteuning.

20-02-2019

Bijbels Leerhuis

Woensdag 20 februari 19.30 uur Bijbels leerhuis in het
Parochiecentrum olv em. pastoor Rud Smit. We lezen en
bespreken samen weer een gedeelte uit het Lucas evangelie.

22-02-2019

On the Move

Vrijdag 22 februari komen de tieners om 19.15 uur weer bijeen
in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk.

