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Tweede zondag na Epifanie 

A.s. zondag 17 januari  is er om 9.30 uur een eucharistieviering waarin pastor Hoogma voorgaat. 

Marco Rypma cj. zal/zullen enkele liederen zingen 

 

Op donderdag 21 januari is er weer een doordeweekse eucharistieviering  

waarin pastor Hoogma eveneens voorgaat. 

 

De RIVM maatregelen dienen in acht te worden genomen. 

Bijbelleesrooster 

17 01 Genesis 17:15-27 Abraham lacht 

18 01 Psalm 40 Gered van de dood 

19 01 1 Petrus 1:1-12 Kostbaar geloof 

20 01 1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk 

21 01 1 Petrus 2:1-10 Heilig volk 

22 01 Marcus 1:1-13 Over de Vader, de Zoon en de Geest 

23 01 Marcus 1:14-20 Spreken met gezag 

24 01 Marcus 1:21-34 Doorvertellen 

Lief en Leed 

Doede Deinum en Michelle Dijkstra 

zijn op vrijdag 8 januari de gelukkige 

ouders geworden van dochter  

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

Menthe 
Van harte gefeliciteerd en heel veel 

geluk met jullie dochter. 

 

 

Achteraf hoor je vaak dat mensen 

een huwelijksjubileum hebben gehad. 

Zo ook afgelopen december waren 

er verschillende echtparen uit onze 

parochie die 50 of 55 jaar getrouwd 

waren. 

 

 

 

 

 

Een hele poos, zoveel jaar, waar lief 

en leed is gedeeld. We wensen hen 

nog veel gelukkige liefdevolle jaren  

in gezondheid toe. 

 

 

 Hartelijke groet,  

 

José Veldman           

 

0514 604235       

sietse.veldman@ziggo.nl 

Kom en zie, het gebeurt waar je bij staat 
Kom en ontvang ,van het wonder dat rond gaat 

Kom en deel, met wie ver en dichtbij staat 

Locatieraadvergadering 

Donderdag 14 januari kwamen we bijeen via zoom. Mooi dat het kan, het is 

goed te doen, maar we zien uit naar de tijd dat we weer een gewone verga-

dering in de Ludgeruszaal kunnen hebben. Aan de orde kwamen de aan-

staande Aktie Kerkbalans, de verhuur van de pastorie en de gevolgen van 

het aftreden van de voorzitter. Wie staat op om onze raad te versterken?  

We hopen dat deze vraag snel beantwoord zal worden. 

 

Opbrengst collectes 2020 

Het afgelopen jaar werd € 4.414,45 (in 2019 was dit € 7.705,49) ontvangen 

aan collectes. Dat is een behoorlijke daling, vrijwel zeker veroorzaakt door 

de corona-maatregelen. Fijn dat er mensen waren die collectegeld hebben 

overgemaakt. Een goed initiatief dat navolging verdient. Tige tank hiervoor. 

 

Opbrengst extra collectes: € 660,45 

Caritas  €  232,65 

Bloemengilde -  129,35 

Miva  -    38,15 

Missio  -   74,20 

Jongeren-Collecte  -   71,80 

Adventsactie  -  114,30 

 


