
Kerkbrief Ludgeruskerk Balk 
 

Jaargang 01, nr. 027  -  04-10-2020 
 

Zeventwintigste zondag door het jaar 

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 

 

Lief en Leed 

De bloemen van deze zondag 

gaan naar Boudina van der 

Goot uit Ruigahuizen. Zij moet 

elke week naar het ziekenhuis 

voor Chemo. Zij kan in deze 

tijd wel een bloemetje  

gebruiken. Boudina we wensen 

je nog veel sterkte toe in dit 

traject en Beterschap. 

 

We denken ook aan onze 

andere zieke parochianen 

Egidio Peddis, Anneke  

de Jong–Bouma en Lubbert 

Dooper en zij die niet met 

naam genoemd willen worden 

wensen wij 
 

van  
harte beterschap  

 

Hartelijke groet,  

 

 

 

Foar Elkoar  —  José Veldman 

 

Zondag 4 oktober  is er een eucharistieviering waarin pastor J. de Zwart voorgaat.  
 

 

z 

Op donderdag 7 oktober is er om 9.30 uur een doordeweekse eucharistieviering  

waarin pastor R. Hoogma voorgaat.  

 

Voor beide vieringen bent u van harte uitgenodigd. 

Lief en leed 

Met elkaar vormen we de geloofsgemeenschap en samen zijn we onze ogen en  

oren. Daarom: meldt ziekte, ziekenhuisopname of thuiskomst, verhuizing en  

andere wederwaardigheden aan bij  
 

José Veldman   0514 604235 of  sietse.veldman@ziggo.nl 

Bijbelleesrooster 

04-10 Daniël 6:11-18 Voor de leeuwen gegooid 

05-10 Daniël 6:19-29 Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. 

06-10 Psalm 115 De HEER leeft 

07-10 Matteüs 20:1-16 Goed betaald 

08-10 Matteüs 20:17-34 Oog voor elkaar 

09-10 Psalm 122 Vredesmars 

10-10 Ezra 1:1-11(-2:70) Belofte vervuld 

11-10 Ezra 3:1-13 Opbouwwerk 

 Rozenkransgebed 

Ook deze maand geen fysiek rozenkransgebed in de Ludgeruszaal. Toch is er 

wel een rozenkransgebed: Ik bid thuis dit gebed op woensdag 7 oktober om 

19.00 uur. U kunt dat ook doen op dit tijdstip. Dan kun je zeggen dat we toch 

gezamenlijk het gebed hebben gebeden (neem dit mee in uw gedachten tijdens 

het bidden). 

 

Er wordt stil gestaan bij de geheimen van het licht. 

Intenties: naast onze persoonlijke intenties bidden wij om mensen die de leer 

van Christus in onze parochie willen uitdragen en zo anderen inspireren te  

leven zoals Christus heeft geleefd. Tevens dat er mensen in onze Ludgerus-

kerkgemeenschap zijn die zitting willen nemen in de locatieraad. Het gebed 

wordt afgesloten met het zingen van God Groetet jo syn blomme.  

 

U kunt natuurlijk ook zelf een intentie inbrengen, bel me dan even. 

 

Mocht u de teksten van het rozenkransgebed niet zelf hebben, neem contact 

met me op en ik zorg dat u ze tijdig krijgt. 

 

Dieuwke Melchers  0514 572007 


