Sacramentsdag - gezinsviering
Voorganger:
Lector:
Koor:
Piano:

Pastor Raymond Maas
Sarah Niemer
Andreas Kinder- en tienerkoor
o.l.v. Sipke Terlouw
Jan Boeren

De 1e collecte is voor onze eigen parochie.
De 2e collecte is voor de Werkgroepen.
===
INTENTIES
Voor de dopelingen van vanmiddag:
- Cecilia de Vries
- Romano Heemskerk
- Sterre Teunissen
Voor de overledenen:
- Johanna Dekker – van Baar
- Johannes Janssen
- Loek Kanij
- Miloes Maton
===

BISDOMBLAD SAMEN KERK
Het juninummer is nog voorradig.
U kunt een exemplaar van dit blad na de dienst gratis
meenemen.
PASTOR RAYMOND MAAS
Is van vrijdag 1 t/m zaterdag 9 juli as. niet bereikbaar.
Voor dringende aangelegenheden kunt u contact opnemen
met pastoor Sandor Koppers, tel. 036-5353058 –
of 06-29132792.

van de andreas-parochie
almere-buiten

BLOEMEN
De bloemen zijn deze week voor:
- Mw. N. Bouws, Julistraat 65
- Familie J. Vonk, Paardebloemstraat 12
Wie wil ze na afloop van de viering van 11.00 uur
meenemen en even bezorgen? Alvast dank.
===

Mededelingen

Zondag 26 juni tot en met zondag 3 juli 2011

AGENDA
Zondag 26 juni
13.30 uur Doop
19.00 uur Vormselgroep
Dinsdag 28 juni
09.00 – 12.00 uur is het Parochiecentrum open
09.30 – 11.45 uur Open Kerk
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni
20.00 uur Vergadering Parochiebestuur
Vrijdag 1 juli
09.00 – 12.00 uur is het Parochiecentrum open
Zaterdag 2 juli
19.15 uur Poolse viering
Zondag 3 juli
09.15 uur Woord & Communieviering – DOP dienst
JONGEREN GROEPEN
Kinderclub: 9 – 12 jaar, elke vrijdagmiddag van 15.30 – 16.30 uur.
We doen gezelschapsspelletjes, knutselen, bakken, organiseren uitjes,
etc. Dus gewoon een gezellige middag samen. Wie het
begeleidingsteam wil helpen versterken (hoeft niet elke vrijdag te zijn),
kan zich opgeven bij:
Margaret Wuisman (mwuisman@chello.nl ) of bij pastor Raymond Maas.
Jongerengroep 12 – 14 jaar. Wij komen elke 1e donderdag de maand
bij elkaar van 19 – 21 uur om samen iets leuks te doen. Als u iemand
kent in deze leeftijdscategorie die misschien interesse zou hebben, vertel
ze van dit initiatief. Ook als u iemand bent die een paar uur in de maand
over heeft om samen met ons deze groep te begeleiden bent u van harte
welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margaret
Wuisman: mwuisman@chello.nl of Julia de Zwart: petjul@chello.nl.
Jongerengroep 15+. We zijn ook met een 15+ groep gestart. Vind je het
leuk om eens in de maand een groep jongeren te ontmoeten en een
gezellige avond te hebben? Dan is dit iets voor jou:
elke 1e zondag van de maand
vrije inloop 19 – 21 uur
in de kerk
Zet het in je agenda en neem vriend of vriendin mee, iedereen is welkom!
We doen gewoon gezellige dingen, film draaien, gezelschapsspelletjes,
uitjes bedenken, bijkletsen etc.
Graag tot dan!
Janine, Nel, Julia en Cora
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HELP-HELP-HELP:
De eerste communie groep leden gaan na jaren begeleiden van eerste
communicanten stoppen. Volgend jaar willen we graag de
werkzaamheden overdragen aan nieuwe leden.
We zoeken dus nieuwe leden om dit voor te zetten.
De periode dat de voorbereidingen zijn is
van oktober tot en met het daarop volgende jaar april/mei.
INTERESSE?
Neem dan contact met ons op: eerstecommunie@online.nl
Cilia, Petra en Anneke
WERELDJONGERENDAGEN: 16 t/m 21 augustus 2011 in Madrid (WJD)
Deze jongerenbijeenkomst, georganiseerd door de Katholieke Kerk, wordt eens in
de drie jaar gehouden en is het grootste jongerenevenement
ter wereld. Ruim een miljoen jongeren van over de hele wereld verzamelen zich in
Madrid voor een uitbundig en intiem feest van geloof.
Alle Nederlandse bisdommen zijn al volop in touw om reizen te organiseren naar
Madrid; ook het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt aan jongeren de mogelijkheid
om dit unieke evenement mee te maken. Meer informatie vind je op de website:
www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd, of bel Beate Gloudemans,
tel. 023-5112637. Er is ook een aantal folders beschikbaar na de dienst.
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