Zondag 23 januari t/m 30 januari 2011

Eucharistieviering
Voorganger:
Pastor Raymond Maas
Lector:
Petra Elferink
Pianist:
Jan Boeren
Koor: Andreas Kinder- en Tienerkoor
Kinderkerk
De 1e Collecte is voor onze eigen parochie
De 2e Collecte is voor de kosten van de werkgroepen
===
INTENTIES
Voor de overledenen:
- Gerarda Aerts
- Johanna Dekker – van Baar
- Bernardus Eringfeld
===
BLOEMEN
De bloemen zijn deze week voor:
Mw. Hoogenhuizen-Meijer, Lotusbloemweg 34
Fam. Fl. Geleerd, Sportlaan 27
Wie wil ze na afloop van de viering van 11.00 uur
meenemen en even bezorgen? Alvast dank.

Maandag 24 januari
19.30 uur Inleveren enveloppen Kerkbalans
Dinsdag 25 januari
09.00 – 12.00 uur is het Parochiecentrum open
Tonny is gastvrouw
09.30 – 11.45 uur Open Kerk
Vrijdag 28 januari
09.00 – 12.00 uur is het Parochiecentrum open
Martijn is gastheer
Zondag 30 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger is Pastor Raymond Maas

van de andreas-parochie
almere-buiten

AGENDA

Mededelingen

3e Zondag door het jaar
Voorstellen 1e Communiecanten

PAASKAARSEN
De paaskaarsen kunnen weer besteld worden. U kunt kiezen uit
verschillende afbeeldingen en maten. De prijs van de kaars is:
25 cm = € 19,00
30 cm = € 25,00
40 cm = € 31,00
60 cm = € 46,00
Uw bestelling moet uiterlijk 31 maart a.s. zijn ontvangen.
De bestellijst met afbeeldingen vind u na de dienst in de hal op tafel.
U kunt ook intekenen op dinsdag- of vrijdagochtend tussen 9.00 en
11.45 uur in het parochiecentrum.
BLOEMEN
Zoals u waarschijnlijk wel is opgevallen staan tijdens elke viering
bloemstukken op het altaar. Deze bloemstukken worden door de
bloemengroep van onze parochie gemaakt, afwisselend met een
aantal leden van de federatie.
De bloemengroep zoekt dringend medewerkers!
Wie van u voelt er voor, om te komen helpen?
Het ligt een beetje aan het aantal aanmeldingen, maar u zult dan om
de 1 of 2 maanden een bloemstuk maken.
Houdt u van bloemschikken? Geeft u zich dan op bij het secretariaat
van de parochie, liefst per e-mail: secretariaat@andreas-almere.nl

BERICHTEN VAN HET BISDOM
Jongerenpastoraat
Op 29 januari 2011 organiseren de diocesane en dekenale diensten
Catechese en Jongerenpastoraat samen een IMPULSDAG Catechese
en Jongeren voor vrijwilligers en professional die actief zijn in de
Catechese en het Jongerenpastoraat. Het thema is dit jaar: “Geleefd
geloof van generatie op generatie”. Hoe geef je als begeleider dit
geloof door aan anderen en wie ondersteunt en inspireert je daarbij?
De dag wordt gehouden in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam en
wordt geopend met een korte gebedsviering. Voor aanmelden en meer
informatie: info@jongbisdomhaarlem.nl of elsenaar@dekenaatamsterdam.nl. Website: www.jongbisdomhaarlem.nl
Vragen over activiteiten? Mail naar info@jongbisdomhaarlem.nl
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