Zondag 27 maart t/m zondag 3 april 2011

Woord en Communieviering – DOP viering
Voorgangers: Emiel de Block en Nico Dooper
Organist:
Mike Lankreyer
Samenzang
De 1e collecte is voor onze eigen parochie.
De 2e collecte is voor de Vastenactie.
===
INTENTIES
Voor de overledenen:
- Johannes Overwater, die 15 maart is overleden
- Johanna Dekker – van Baar
- Loek Kanij
- Miloes Maton
===

PAASKAARSEN
U kunt nog paaskaarsen bestellen. U kunt kiezen uit
verschillende afbeeldingen en maten. De prijs van de
kaarsen 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 ligt 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.

van de andreas-parochie
almere-buiten

BEZINNINGSBOEKJE 2011
In het kader van de veertigdagentijd is weer een
bezinningsboekje samengesteld, dit keer hebben alle
R.K. Parochies van Zuidelijk Flevoland hierin
meegewerkt. Het boekje draagt dit jaar als titel: Stilstaan
bij vasten geeft levenskracht! Hierin treft u voor elke dag
van de veertigdagentijd een stukje ter overweging aan.
Exemplaren van het bezinningsboekje liggen in de hal
op tafel om mee te nemen. Het bezinningsboekje
hebben wij ook in de website van onze parochie
opgenomen, waar u het online kunt lezen.

Mededelingen

3e zondag van de veertigdagentijd
Thema: Drink van het levend water dat Jezus geeft

AGENDA
Zondag 27 maart
19.00 uur Spaanse viering
19.00 uur Vormselgroep
Dinsdag 29 maart
09.00 – 12.00 uur is het Parochiecentrum open
Tonny is gastvrouw
09.30 – 11.45 uur Open Kerk
20.00 – 21.30 uur Zonnebloem
Donderdag 31 maart
20.00 uur Vergadering Parochiebestuur
Vrijdag 1 april
09.00 – 12.00 uur is het Parochiecentrum open
Els en Martijn zijn gastvrouw-/heer
10.00 uur Eucharistieviering in Buitenhaeghe
15.30 – 16.30 uur Kinderclub 9 – 12 jaar
Zaterdag 2 april
19.15 uur Poolse viering
Zondag 3 april
11.00 uur Eucharistieviering – Voorganger Pastor Raymond Maas
19 – 21 uur Jongerengroep 15+

LOURDES BEDEVAARTEN
Zuidelijk Flevoland
Het pastorale thema van het bedevaartjaar 2011 is:
“Met Bernadette het Onze Vader bidden”.
De Lourdesgroep Zuidelijk Flevoland gaat ook dit jaar naar Lourdes en wel
van 15 – 22 oktober a.s.
De bedevaart gaat per bus en TGV (géén nachttrein!): „s morgens vroeg
weg, aankomst in Lourdes ‟s avonds rond 20.00 uur.
Voor meer informatie wijzen wij op de mogelijkheid om onze informatie
avond bij te wonen, die gehouden zal worden op
donderdagavond, 7 april a.s., aanvang 20.00 uur
in het parochiecentrum, De Drieklank, Staalstraat 9. Aanvang 20.00 uur.
Piet Pletinckx
BISDOMBLAD SAMEN KERK
Het maartnummer van het bisdomblad is nog voorradig U kunt het na de
dienst gratis meenemen.
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JONGEREN GROEPEN
Ouders/jongeren gezocht voor Kinderclub: 9 – 12 jaar
De afgelopen weken heeft een groep enthousiaste parochianen zich
gebogen over hoe we de kinderen/jongeren meer kunnen betrekken bij de
kerk. Daarvoor is een mooi plan gemaakt waarmee we de groep tussen
Communie en Vormsel (9-12 jaar) en de groep na het Vormsel (15+) meer
kunnen binden aan de kerk. De groep van 9-12 jaar zou per 11 maart
starten, maar we hebben geen ouders/jongeren om deze Kinderclub te
leiden. Hiervoor doen wij een beroep op jou:
- Vind je het leuk om om te gaan met kinderen tussen 9 en 12 jaar?
- Ben je beschikbaar op vrijdagmiddag tussen 15:30 en 16:30 ?
(hoeft niet iedere week)
We gaan gezelschapsspelletjes doen, knutselen, bakken, uitjes
organiseren etc. Geen zware kost dus, maar gewoon een gezellige middag
hebben. Ik hoop dat je het belang ziet en zin hebt om ons te komen
versterken. Je kan je opgeven bij:
Margaret Wuisman (mwuisman@chello.nl ) of bij pastor Raymond Maas.
Jongerengroep 12 – 14 jaar
Wij hebben gemerkt dat er in onze parochie tussen Eerste Communie en
Vormsel weinig aanbod is voor de jongeren. Hier willen we wat aan doen.
Daarom zijn wij van plan om een jongerengroep te starten die zich richt op
parochianen tussen de 12 en 14 jaar. Ons doel is om één keer in de
maand bij elkaar te komen 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. Op 7 april komen we samen van 19.00 – 21.00 uur in het
kerkcentrum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margaret
Wuisman: telefoon 5326883 of Julia de Zwart: petjul@chello.nl.
Jongerengroep 15+
Op 3 april starten we met een 15+ groep. 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 maandag
 vrije inloop 19 – 21 uur
 in de kerk
Zet het vast in je agenda en neem gezellig een vriend of vriendin mee,
iedereen is welkom! We gaan gewoon gezellige dingen doen, film draaien,
gezelschapsspelletjes, uitjes bedenken, bijkletsen etc.
Graag tot dan!
Janine, Nel, Julia en Cora
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VASTENAKTIE: PROJECT 2011
Wij vragen dit jaar uw steun en aandacht voor deze bevolkingsgroepen in
de Filippijnen en hopen dat uw gulle gaven wederom minimaal het
streefbedrag voor dit jaar van onze parochie zijnde: € 2.011,00 zullen
bereiken. Tot nu toe is daarvan € 370,00 ontvangen.
U kunt uw bijdrage voor de vastenactie ook overmaken op:
giro 30.10.41.512 van de R.K. Parochie St. Andreas,
onder vermelding van: “Vastenactie 2011”.
Dit jaar besteedt de Vastenactie aandacht aan een aantal projecten in de
Filippijnen. Het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen in de
Filippijnen wordt bedreigd door mijnbouw en ontbossing. Meerdere
partnerorganisaties van Vastenaktie ondersteunen deze groepen in hun
strijd voor een leefbare, duurzame toekomst.
Het werk van deze partners, met name van partnerorganisatie KPLN, staat
centraal in de Vastenactiecampagne 2011. Op het eiland Mindoro, centraal
gelegen in de Filippijnen, leven acht inheemse bevolkingsgroepen, de
Mangyan.
De inheemse bevolking is voor haar levensonderhoud en bouwmaterialen
grotendeels afhankelijk van de bossen waarin zij wonen. Net als veel
Filippijnse eilanden is Mindoro rijk aan delfstoffen als goud, koper, nikkel
en magnesium. De regering heeft de wetgeving rond de mijnbouw recent
versoepeld. Op Mindoro hebben 13 mijnbouwbedrijven een vergunning
aangevraagd. Voor bevolkingsgroepen als de Mangyan die leven van wat
de natuur hen biedt, is mijnbouw zonder veilige en duurzame oplossingen
dan ook een zeer ernstige bedreiging.
JONGERENPASTORAAT BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM
The Passion; Witte Donderdag Event in Gouda
The Passion vertelt de laatste uren van Jezus‟ leven in Popmuziek, voor
geïnteresseerden het verhaal van Jezus en Pasen, voor de toevallige
voorbijganger in Gouda en voor de TV kijker in de huiskamer.
Meer informatie is te vinden op de website: www.jongkatholiek.nl,
en op het mededelingenbord in de entree van de Drieklank.
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.
Meer informatie vind je op de website: www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd.
of bel Beate Gloudemans, tel. 023-5112637.
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