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Negenentwintigste 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 

Mw. Anneke de Jong – Bouma is deze 

week verhuisd naar Doniahiem te  

St. Nicolaasga. 

We hopen dat ze zich daar snel thuis 

mag voelen. Ze heeft een mooie  

kamer met uitzicht op de kerk. 

 

Mw. A.de Jong – Bouma  

Doniahiem, kamer 52 

Stationstr. 1 

8521 JT St. Nicolaasga 

 

In de Cristoffel van oktober staat een  

verkeerd telefoonnummer. van mw. 

Oeke Wortman. Het goede nr. is 

603397. Op dit nummer kunt u haar 

weer bereiken als u naar de kerk wilt 

en gebruik wilt maken van de rij-

dienst. 

 

We denken deze dagen aan al die 

mensen die in de zorg werken,  

maar ook zij die corona hebben  

gekregen, ja het komt helaas steeds 

dichter bij, dus laten we met ons allen 

proberen ons aan de voorschriften  

te houden, zodat we het virus weg 

kunnen werken. 

 

Hartelijke groet, 

 

José Veldman 

 

Zondag 18 oktober is er om 11.00 uur een eucharistieviering waarin pastor J.R. Hoogma voorgaat.  
 

De RIVM-maatregelen worden in acht genomen  en … …  

  

z 

Op donderdag 22 oktober is er om 9.30 uur een doordeweekse eucharistieviering  

waarin eveneens pastor R. Hoogma voorgaat.  

 

Voor beide vieringen bent u van harte uitgenodigd. 

Aanmelden voor de weekendviering 

Het is heel jammer dat het nodig is, maar voorlopig zult u zich moeten  

aanmelden voor het bijwonen van een weekendviering. Aanmelding is tot  

zaterdag 14.00 uur bij Dieuwke Melchers, 0514 572007.  

Mocht u na aanmelding de viering toch niet bij kunnen wonen, laat dit dan  

even weten: dan kan bij over intekening iemand anders uw plaats krijgen.  

Bij voorbaat dank. 

Bijbelleesrooster 

18-10 Matteüs 21:18-22 Vruchteloos 

19-10 Matteüs 21:23-32 Bevoegd gezag 

20-10 Matteüs 21:33-46 Wie krijgt de erfenis? 

21-10 Matteüs 22:1-14 Uitnodigingen 

22-10 Matteüs 22:15-22 Belastingregel 

23-10 Matteüs 22:23-33 Levensantwoord 

24-10 Psalm 110 Priester-Koning 

25-10 Nehemia 7:72b-8:12 Persoonsregister gevonden 

Rozenkransgebed 

Woensdag 21oktober om 19.00 uur bid ik thuis de rozenkrans, bij het Maria-

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

eveneens de rozenkrans bidden. 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 glorievolle geheimen. Intenties: naast onze persoonlij-

ke intenties bidden wij: dat wij de liefde die Christus ons heeft voorgeleefd in ons 

eigen leven gestalte geven, o.a. door verdraagzaam te zijn, ruimhartig, begrip 

voor andersdenkenden op te brengen en oog te hebben voor de noden van onze 

medemens. Tot slot wordt gezongen: het Lourdeslied.  

Werkdag pastorietuin  —  Bent u ook van de partij? 

Wij hebben het onderhoud van de pastorietuin laten versloeren. (het grasveld is 

wel steeds gemaaid door Pé Dölle – waarvoor hulde -).Op 31 oktober zullen we 

man/vrouwmachtig een inhaalslag doen. We beginnen om 9.00 uur. Het meren-

deel van de locatieraad zal zich die dag inzetten, aangevuld met vrijwilligers. Bent 

u die vrijwilliger? Meldt u aan bij Dieuwke Melchers: 0514 572007.  


