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Met de fietsbibliotheek die Jobeda van MIVA kreeg, bezoekt ze dage-

lijks twee lagere scholen in Bangladesh. De fietsbibliotheek zit vol 

met allerlei speelgoed dat helpt bij de ontwikkeling. Zoals muziekin-

strumenten en leesboekjes. Ook hangen er posters met uitleg over 

hygiëne en voor de docenten zijn er boeken die uitleg geven over om-

gang met kinderen met een handicap. Scholen hebben zelf deze spul-

len niet. Daar is geen geld voor. In totaal bezoekt Jobeda achttien 

scholen in de omgeving. De kinderen kijken steeds weer reikhalzend 

uit naar haar bezoek. Dit is een voorbeeld van de grote betekenis die 

een extra vervoermiddel kan hebben in sommige regio’s.  
 



 ONZE VIERINGEN  
Er kunnen maximaal 42 parochianen bij een van onze vieringen aanwezig 

zijn. De corona-regels blijven voorlopig nog van kracht, u kent ze: bij 

binnenkomst handen ontsmetten, er staat een handgel in de hal. Liefst niet 

van de toiletten gebruik maken, maar als dat toch nodig is: na afloop zowel 

de handen wassen als de deurklink, de kraan en de spoelknop ontsmetten. Er 

staat een fles ontsmettingsmiddel in de gang. Hoesten of niezen in de 

elleboog. Geen handen schudden, elkaar niet met een handdruk de vrede 

toewensen, maar met bijvoorbeeld een hoofdknikje. Collecte na afloop in een 

mandje achter in de kerk. De aanwijzingen opvolgen bij het binnenkomen 

van de kerkzaal, tijdens de H. Communie, en bij het verlaten van de kerk. 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is tot nader order besloten de 

vrijdagochtend vieringen NIET door te laten gaan. 

  

 

 

 ROOSTERWIJZIGING 
Door de langdurige afwezigheid van pater James Arul zal het rooster van de 

voorgangers in onze vieringen van tijd tot tijd aangepast moeten worden. 

Deze maand zijn er aanpassingen als volgt:  

Op 8 augustus zal pater Mulders op zaterdagavond voorgaan, op 9 augustus 

pater Asa in de zondagsmis. Op 15 en 16 augustus gaat pater Noom voor. Op 

22 en 23 augustus pater Mulders volgens rooster, en op 29 en 30 augustus zal 

pater Noom er weer zijn. 

 

ZIEKENDAG 2020 

In verband met de nog steeds voortdurende corona epidemie vindt de lei-

ding van onze parochie het niet verantwoord, in oktober de jaarlijkse zie-

kendag te organiseren. Dit jaar dus geen aanmeldformulier in de Tussen-

tijds. Binnen de anderhalve-meter-regels passen er maar 42 parochianen in 

onze kerkzaal, vrijwilligers, koor en pastores inbegrepen. Daarom is het 

onverantwoord, naar de maatstaven van dit moment en gezien de fragiele 

gezondheid van veel deelnemers, om de ziekendag te laten doorgaan. We 

kunnen niet anders beslissen en hopen dat u daar begrip voor heeft.  



 GRAANKORRELS 
• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Na de zomervakan-

tie worden ook weer intake-afspraken gemaakt met de catechiste.  

• Achter in de kerk is de brief nog verkrijgbaar, die Jason Watkin en Santa 

Jaddoe hebben geschreven over racisme en discriminatie. Heeft u hem nog 

niet gezien? Neem een exemplaar mee. 

• In het Catharijneconvent is nog steeds de tijdelijke tentoonstelling: “Alle-

maal wonderen” te zien, tot 23 aug 2020. Sinds 1 juni is 'Allemaal wonderen' 

weer open voor publiek! Een veilig en rustig bezoek staat natuurlijk voorop. 

Reserveer daarom vanaf nu uw aankomsttijd. Alle informatie hierover is te 

vinden op www.catharijneconvent.nl   

 

  MARIA TENHEMELOPNEMING 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor het feest van Maria Tenhemel-

opneming op zaterdag 15 augustus. Lange tijd kon OLV ter Nood in Heiloo 

geen gelovigen ontvangen voor de vieringen, maar gelukkig laten de 

ontwikkelingen rond het virus wel toe dat de regels wat versoepeld zijn. Het 

feest van Maria Tenhemelopneming staat daarom in het bijzonder in het 

teken van dankbaarheid dat het gezamenlijk vieren van de H. mis weer 

mogelijk is. Om zo veel mogelijk pelgrims te kunnen verwelkomen worden 

drie Heilige Missen gehouden, om 10.30 uur, om 12.00 uur en om 13.30 uur. 

Men kan zich voor één van deze vieringen opgeven via onderstaande link of 

telefonisch via telnr. 072-505 1288. Beperkt aantal plaatsen. 

Programma 

10:30 uur H. mis in de Bedevaartkapel 

11:30 uur Rozenkrans in het park 

12:00 uur H. mis in het park, hoofdcelebrant Mgr. dr. J.W.M. Hendriks 

13:30 uur H. mis in de Bedevaartkapel 

14:45 uur Eucharistische aanbidding met Lof 

15:45 uur einde. Er is ruime biechtgelegenheid gedurende deze dag 

Gratis busvervoer 

11:10 uur treinstation Castricum naar Heiligdom 

16:00 uur Heiligdom naar treinstation Castricum 

Eigen vervoer: er is gratis ruime parkeergelegenheid. 

Info en aanmelden: 072 - 505 12 88, info@olvternood.nl  

www.olvter-nood.nl/komt-u-mij-eren  

  

http://www.catharijneconvent.nl/
mailto:info@olvternood.nl
http://www.olvter-nood.nl/komt-u-mij-eren


 MIVA COLLECTE 
In augustus wordt traditiegetrouw 

gecollecteerd voor de MIVA, de Missie 

Verkeersmiddelen Actie. Dit jaar gebeurt 

dat in het weekend van 22 en 23 augustus. 

Pater Frans Mulders gaat voor in de 

vieringen. Hij heeft zelf in zijn tijd in Ghana 

mogen profiteren van deze actie, hij heeft in de ongeveer veertig jaar dat hij 

daar werkzaam was meerdere voertuigen via de Miva kunnen aanschaffen. 

Hierover heeft hij een stukje geschreven en dat is te lezen op de website van 

de parochie www.parochiedegraankorrel.nl . Tijdens de vieringen op 22 en 23 

augustus zal hij ook iets over het werk van de Miva vertellen. De week ervoor 

zijn er Miva-folders beschikbaar, om mee naar huis te nemen. 
 

 LITURGISCH ROOSTER voor AUGUSTUS  
Op alle zaterdagen een avondviering om 19:00 uur.  

Op alle zondagen de zondagsviering om 11:15 uur.  

Vanaf zondag 23 augustus weer Kinderwoorddiensten. 

Maximaal 42 mensen per viering, en verplicht van tevoren aanmelden op het 

parochiecentrum. Houdt u aan de regels. 

 

Doopvieringen 

Deze maand is er geen doopviering in onze parochie. 

 

Katholieke vieringen in zorgcentra 

Deze maand zijn de vieringen in de centra nog steeds afgelast. 

 

 PAROCHIE AGENDA 
27 augustus 20:00 uur MOV-PCI overleg 

29/30 augustus nieuwe Saamhorig ligt klaar voor de bezorgers. 

 

 COLLECTES in JUNI 2020 
voor de parochie € 424,90  voor de diaconie € 72,20 

extra schenkingen € 107,50 misintenties € 50,00 

kaarsengeld € 135,05 verkoop winkeltje € 10,00 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4244&t=Online+tienerdag+-+Create
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