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Achtentwintigste 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 

We wensen Egidio 

Peddis veel sterkte  

en beterschap toe en 

hopen op een goed 

herstel. Ook zijn gezin wensen we 

veel sterkte toe in deze spannende 

periode. 

 

Boudina van der Goot krijgt elke week 

haar kuur. We wensen ook haar gezin 

en haar moeder sterkte toe. 

 

Mw.  Anneke de Jong–Bouma   

 De Ielanen, Harste 11  

 8602 JK Sneek 

 

Dhr.  Lubbert Dooper   

De Flecke, Midstraat 10  

afd. Zuiderveld 1.15  

8501 AP Joure 
 

Bezoek in overleg met Joke Dooper 

033 4620890 / 06 30439974 

 

We leven momenteel in een vreemde 

tijd met de corona, wees voorzichtig 

allemaal en blijf gezond. 

 

Hartelijke groet,  

 

Foar Elkoar 

 

José Veldman 

 

Zondag 11oktober is er om 11.00 uur een eucharistieviering waarin pastor J. de Zwart voorgaat.  
 

Viering onder dezelfde condities als de afgelopen weken.  

 

z 

Op donderdag 15 oktober is er om 9.30 uur een doordeweekse eucharistieviering  

waarin eveneens pastor J. de Zwart 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 

11-10 Ezra 3:1-13 Opbouwwerk 

12-10 Ezra 4:1-16 Geen samenwerking 

13-10 Ezra 4:17-5:5 Geen bouwvergunning 

14-10 Ezra 5:6-17 In beroep 

15-10 Ezra 6:1-5 Oude papieren 

16-10 Ezra 6:6-12 Toestemming 

17-10 Ezra 6:13-22 Oplev(er)ing 

18-10 Matteüs 21:18-22 Vruchteloos 

Rozenkransgebed 

Woensdag 14 oktober om 19.00 uur bid ik thuis de rozenkrans, bij het ma-

riabeeld, drie kaarsjes aangestoken en een bloem erbij. U kunt op dit tijdstip 

thuis eveneens de rozenkrans bidden. Dan kun je zeggen dat we toch geza-

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

het bidden). 

 

Er wordt stil gestaan bij de blijde geheimen. 

Intenties: naast onze persoonlijke intenties bidden wij voor onze regering . 

dat zij in wijsheid beslissingen nemen die werkelijk de gezondheid van het 

Nederlandse volk ten goede komen, nu en in de toekomst. Het gebed 

wordt afgesloten met het zingen van O reinste der schepselen.  

 

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 


