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Heilige Gertrudiskerk:
Zondag 24 december 9.30
uur Eucharistieviering, 4e
Advent

17.00 uur Gezinsviering
21.00 uur Kerstviering
23.30 uur Kerstviering
Maandag 25 december 9.30
uur Eerste Kerstdag 14.00 uur
Kindje wiegen
Dinsdag 26 december 11.00
uur Tweede kerstdag
Zondag 31 december 9.30 uur
Eucharistieviering Oudjaar
Maandag 1 januari 11.00 uur
Eucharistieviering Nieuwjaar

Wij willen alle ouders, opa’s en oma’s, buren etc. bedanken die
voor onze school hebben mee gespaard met de Jumbo
spaarpunten.
We hebben zoveel opgehaald en kunnen hier wat mooie spullen
voor aanschaffen.
Dankjewel iedereen!!

O.L.V. van Lourdeskerk:
Dinsdag 19 december 19.00
uur Boeteviering
Zaterdag 23
december 17.00 uur
eucharistieviering, 4e Advent

Bij deze wat tips voor boeken om (voor) te lezen in de kerstvakantie.

Zondag 24 december 11.00
uur Géén viering !
19.00 uur Gezinsviering
21.00 uur Kerstviering
Maandag 25
december 11.00 Eerste
Kerstdag, geen
Kinderwoorddienst
Schooljaar 2016-2017
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Wist je dat?
Er na de vakantie een
logopediste binnen een school
zit (naast het lokaal van groep
2/3.Haar naam is Dorieke.
We zijn hier erg blij mee.
Voor vragen
dorieke@logopediedori.nl
We na de vakantie een groep
2/3 hebben voor alle dagen en
een groep 1/2.
Nieuwjaarsbijeenkomst in
Den Enghel, Grote Markt op
zaterdag 13 januari van 14.00
uur tot 16.30 uur. Feest van
ontmoeting met gezelligheid,
een hapje en een drankje.
Komt u ook ?
Parochie-Kinderkoorrepetitie: Voor kinderen van
de groepen 4 t/m 8 van de
basisschool.
Wekelijks op maandag
(behalve in de
schoolvakantie) van 16.00
uur tot 16.45 uur in
het Praathuis van de
Lourdeskerk, Prins
Bernardstraat 66.
Data Schoolkalender
Maand Januari 2018
Heilige Gertrudiskerk:
Woensdag 24 januari 13.30
uur Kidskerk, cantatorium
Zondag 28 januari
9.30 uur
presentatieviering Vormelingen
O.L.V. van Lourdeskerk:
Zondag 14 januari
11.00 uur
Kinderwoorddienst
Zondag 21 januari
11.00 uur
Schooljaar 2016-2017
Kinderwoorddienst
Zondag 28 januari
11.00 uur

LIEVEVROUWEPAROCHIE BERGEN
OP ZOOM
NIEUWSBRIEF ADVENT EN KERSTMIS 2017

Beste jongens en meisjes, Deze nieuwsbrief
is bedoeld om jullie en jullie ouders informatie te geven over de
komende kinderwoorddiensten en de gezinsvieringen op
Kerstavond. Het thema dit jaar is : “Een koninklijk geschenk”
Op weg naar Kerstmis : de Advent Vanaf zondag 10 december
a.s., zullen in de OLV Lourdeskerk elke zondag tijdens de
dienst van 11.00 uur kinderwoorddiensten zijn in het kader van
het thema. Er zijn mooie verhalen die voorgelezen worden,
jullie kunnen weer knutselen en tekenen, samen bidden en naar
muziek luisteren.
Kerstavond 24 december 2017 : twee gezinsvieringen
Gertrudiskerk: 17.00 uur (voorganger pastor Fredi
Hagedoorn) Lourdeskerk : 19.00 uur (voorganger pastoor Paul
Verbeek) In de gezinsvieringen kunnen jullie luisteren naar een
mooi verhaal en zullen we samen het kindje Jezus in de kribbe
leggen.
Zing of lees je graag? Doe dan mee! In de Gertrudiskerk zal het
Kinderkoor zingen. Je kunt je nu aansluiten bij het Kinderkoor
om met hen mee te zingen in de kerstviering. De repetities zijn
op maandag 4, 11 en 18 december in het Praathuis van de OLV
Lourdeskerk (Pr Bernhardlaan 66) van 16.00 – 16.45 uur. Geef
je op om één, twee of drie keer te oefenen bij Petra Reijnders
(06-23194736). Als je in één van de vieringen iets wilt lezen, laat
dat dan weten aan pastor Fredi Hagedoorn:
fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl
Eerste kerstdag 25 december : Kindje wiegen Dit jaar zal het
Kindje wiegen met Kerstmis plaatsvinden in de Gertrudiskerk
op 25 december om 14.00 uur. Het kerstverhaal wordt verteld
liedjes gezongen. Het is een gezellige ontmoeting rond de
kerststal voor de allerkleinsten.Jullie zijn allemaal van harte
welkom, zowel bij de kinderwoorddiensten als bij de
gezinsvieringen en het Kindje wiegen. Graag tot ziens!
Pastoraal team Lievevrouweparochie en Werkgroep
kinderwoorddienst/gezinsviering

Het team van basisschool Octopus wenst u een heerlijke
kerstvakantie en zien graag alle kinderen uitgerust en
vol plezier weer terug op maandag 8 januari.
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