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MEIMAAND

Rozenkrans meimaand

In de meimaand wordt de Rozenkrans gebeden
iedere woensdag om 19.00 uur:
* in de grot van de Lourdeskerk,
* in de kapel van de HHartkerk en
* in de Aquacite (Ansjovislaan).
Iedere dinsdag om 16.00 uur:
* in de Mariakapel van het Markiezenhof
Voor de Rozenkrans in de grot Lourdeskerk kunt u intenties
inschrijven in het schrift achter in de kerk.

15-05-2019
22-05-2019

Weer goedmaak viering
Woensdag 15 mei 13.30 uur is de weer-goedmaakviering
voor de communicanten van 19 mei in de St.-Gertrudiskerk.
Voor de communicanten van 26 mei is deze viering op
woensdag 22 mei om 13.15 in de OLV van Lourdeskerk.

17-05-2019

On the Move
Vrijdag 17 mei 19.15 uur komen de tieners van On the Move
bij elkaar in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk.

19-05-2019
26-05-2019

Vieringen Eerste Heilige Communie
Zondag 19 mei is de viering Eerste Heilige Communie om
11.00 uur in de St.-Gertrudiskerk en op zondag 26 mei om
11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.

22-05-2019

Lofprijsavond
Woensdag 22 mei Lofprijsavond in de Grot van de OLV van
Lourdeskerk, aansluitend op de Rozenkrans van 19.00 uur.

24-05-2019

Sacrament Heilig Vormsel
Vrijdag 24 mei is de toediening van het H. Vormsel om
19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.
De vormheer is vicaris Wiel Wiertz.
In de viering gaat hij voor samen met pastor
Fredi Hagedoorn.
Koorgroep Menora zorgt voor de muzikale ondersteuning.

09-07-2019

Seniorenbusreis
Dinsdag 9 juli gaat de seniorenreis naar Goes.
Allereerst is er in de R.K. Heilige Maria Magdalenakerk een
gebedsviering, gevolgd door een rondleiding.
Hierna gebruiken we koffie/thee met een lekkernij en kunt u
het winkeltje bezoeken.
Vervolgens bezoeken we de Protestantse Grote of Maria
Magdalenakerk. Na een drankje vertrekken we om 17.00 uur
weer huiswaarts en hopen rond 17.45 uur -18.00 uur in
Bergen op Zoom terug zijn.
Kosten Euro 17,50 per persoon.
Brieven met inschrijfstrook liggen in de kerken en bij het
Parochiecentrum. Na betaling is uw inschrijving pas definitief.
Opgave voor 16 juni. Vertrek Hoek Burgemeester
Stulemeijerlaan/ Rijtuigweg om 12.15 uur en bij Sporthal
Gageldonk, Gagelboslaan om 12.30 uur. Voor meer info of
voor vragen kunt u bellen naar het Parochiecentrum,
tel. 23 35 74 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur of
tussen 13.00 en 15.30 uur.

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.

Vacature
Gevraagd wordt een vrijwillige tuinman voor enkele dagdelen
per week voor de pastorietuin, Stulemeijerlaan 8. Contact
kan opgenomen worden met dhr. Gerard Akkermans,
coördinator parochiebureau, tel: 06 3053 4643,
e-mail: g.j.akkermans@kpnmail.nl

