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MAART
Op woensdag 6 maart is het Aswoensdag: de vastentijd begint met
een viering om 19:00 uur in De
Nieuwe Stad en om 19:30 uur in
De Drie Stromen.
Maart is ook de lentemaand. Gelijk met de narcissen en hyacinten verschijnt de eerste Saamhorig van dit jaar, deze keer met veel aandacht
voor de Heilige Clara; samen met Franciscus is zij beschermheilige en
naamgever van ons Samenwerkingsverband.
Aan het begin van de Veertigdagentijd wordt de Vastenactie aan u gepresenteerd tijdens de vieringen op 9 en 10 maart. Het thema dit jaar
is “water verandert alles”. De opbrengst is voor een project op Flores.
De iconen van Clara en Franciscus, die vorig jaar zijn aangeschaft tijdens
de bedevaart naar Assisi, maken momenteel een rondreis door de vijf
parochies. Vanaf 3 maart zullen ze te zien zijn in De Nieuwe Stad.
En ook in maart weer elke vrijdagmorgen een korte Eucharistieviering om
10:30 uur in de Drechtzaal van De Drie Stromen.

GRAANKORRELS
 Er is Doopinformatie in kerkgebouw De Drie Stromen op zondag 3
maart na de zondagsviering en ook weer op 7 april.
In De Nieuwe Stad is er doopinformatie op dinsdag 12 maart om 19:30 uur.
 Op 6 en 7 april zal er na de vieringen in onze beide kerken gelegenheid
zijn voor een persoonlijke biecht, voor mensen die dat graag willen.
 Deze maand weer Film in De Nieuwe Stad. Op woensdagavond 21
maart de film over: “Twee vrienden, een rolstoel, en hun weg naar Santiago
de Compostello”. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.
 De jaarlijkse STILLE OMGANG wordt gehouden in de nacht 16/17 maart.
Meelopen? aanmelden via de website: www.stille-omgang.nl
 Op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo wordt regelmatig een speciale gezinsdag georganiseerd. De volgende keer is zondag
17 maart, van 13:30 tot 17:30 uur. Wilt u daar eens bij zijn met uw gezin, er is
informatie te vinden op www.olvternood.nl of via familiedagen@olvternood.nl

LITURGISCH ROOSTER voor maart
Vrijdagse vieringen
Op vrijdag 1 maart in De Drie Stromen om 10:00 uur eucharistieviering met
aanbidding na afloop. Op de vrijdagen 8, 15, 22 en 29 maart om 10:30 uur is
er een korte viering in de Drechtzaal van DDS.
Dopen
Op 10 maart in De Drie Stromen.
Katholieke vieringen in bejaardencentra
12 maart
10:00 uur
J. Arul
Koornhorst
26 maart
15:00 uur
G. Noom
Evian Roland Holsthuis
27 maart
15:30 uur
G. Noom
De Venser

PAROCHIE AGENDA
21 maart
22 maart
28 maart

19:30 uur
10:30 uur
19:00 uur

MOV-PCI
Redactie Saamhorig
Bijbel Studie

DDS
DDS
DDS

COLLECTES in januari 2019
Kerkcentrum De Drie Stromen
voor de parochie € 1.073,05
voor de diaconie € 149,60

Kerkcentrum De Nieuwe Stad
voor de parochie
€ 742,12
voor de diaconie
€ 77,55

