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‘….dat er een telling moest worden gehouden…’
Kerst in Corona.
In de kerk misschien geen plek. En ook bij elkaar niet. Toch tel je
mee.
God van alzo hoge heeft een waanzinnig verlangen naar mensen.
Hij komt onder ons, én rekent op ons.
Als kind geboren legt God zichzelf en de menswording van
anderen in onze handen.
Of we ook in tel zijn! Moge ieder dat ervaren. Een klein gebaar,
een fijne kaart een app-bericht, of telefonisch een groet.
Je kunt soms niet vermoeden hoe hartverwarmend goed dat
doet!

Zalig kerstmis en gezegend nieuwjaar.
Namens pastores, bestuur en secretariaat,
Paul Daggenvoorde, pastoor
PASTORAAL TEAM PAROCHIE MARIA VLUCHT
-

Pastoor Paul Daggenvoorde
 06 – 39170407
 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Pastor/parochievicaris Willy Rekveld (Liturgie)
 06 - 20874866
 w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus
 06 - 30098833
 f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbée (eerst aanspreekb. pastor)
 06 - 41252558
 c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Margot Dijkman
 06 – 38903999
 m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

OPENINGSTIJDEN CENTRAAL SECRETARIAAT
Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht:
van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
en wordt ‘bemand’ door Annette Kerver en Irene Ridder,
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.
 5361675. E-mail: secretariaat@Mariavlucht.nl
Gerardus Majella

Pagina 2

RK BEGRAFENIS VERENIGING OVERDINKEL
In geval van overlijden van een lid van de RK Begrafenis
Vereniging Overdinkel, kan contact worden opgenomen met de
uitvaartleidster van de vereniging, mevrouw Nettie Roozeboom
 06-13952320
UITVAARTCOÖRDINATOR MARIA VLUCHT
 06-22950931
PAROCHIECENTRUM H. GERARDUS MAJELLA
De gastdames zijn alleen op vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur
in het parochiecentrum bereikbaar.
Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten.
 053-5381304 gastdamesgmpo@kpnmail.nl
Of voor aanmelden voor de vieringen Marietje Roring 0535387916 of Mia de Vries 053- 5385016
LOCATIERAAD OVERDINKEL
Alfred Westenbroek (Voorzitter)  5388242
Evelien Beuting (Secretariaat)  5387238
Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608
Willie Elshoff (Algemeen & onderhoud gebouwen)
 5382401 of 06-20312417
Alfred Westenbroek (Contactpersoon werkgroepen en koren)
 5388242 of 06-26518335
KERKBIJDRAGE GERARDUS MAJELLA PAROCHIE
De stand van de kerkbijdrage per 4 november 2020
bedraagt € 13,342,55.
Penningmeester gezinsbijdrage:John Huitink
(jhuitink@outlook.com)
BEGRAAFPLAATS
Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven en
verzekeringen begraafplaats zie website: www.mariavlucht.nl.
Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de
Begraafplaats commissie.
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Leden commissie:
Hans Morshuis
- beheerder
 053-5382178
Tonnie Breuker
- beheerder/onderhoud  053-5383309
Johan Abbink
- penningmeester
 06 -53522751
Joke Kupers
- kerkhof archief
 053 5384051
E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
Opgeven mis-intenties
U kunt misintenties opgeven en betalen bij de gastdames op de
dinsdag of vrijdagmorgen of door deze te mailen naar
gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de misintentie of
jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam.
Intenties voor de vieringen van 27 januari tot 31 maart 2021
moeten zijn doorgegeven vóór 20 januari 2021 als u deze in het
volgende parochieblad vermeld wilt zien.
Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u
hebt nog geen intenties opgegeven, dan betekent dit niet dat u
te laat bent en geen intenties meer kunt opgeven.
De intenties kunt u opgeven tot en met de donderdag vóór het
weekend.
Ze worden dan niet gepubliceerd, maar ze worden wel genoemd
tijdens de viering.
REDACTIE PAROCHIEBLAD H. GERARDUS MAJELLA
Henriët Poorthuis
 06-53117229
Joke Lentfert
Is tijdelijk niet inzetbaar
Kopij voor het parochieblad:
Het volgende parochieblad komt uit op 27 januari 2021.
Kopij kunt u tot 20 januari 2021 mailen naar:
parochiebladgerardus@hotmail.com
In 2021 komt het parochieblad op de volgende data uit:
Nr. 1 - 27 januari
Nr. 2 - 31 maart
Nr. 3 - 26 mei
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Nr. 4 - 18 augustus
Nr. 5 - 6 oktober
Nr. 6 - 1 december
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Pastorale Weekwacht
49
50
51
52
53
50
51
52

30 nov – 6 dec
7 – 13 dec
14 – 20 dec
21 – 27 dec
28 dec – 3 jan
4 – 11 jan
12 – 19 jan
20 – 27 jan

Pastor Rekveld
Pastor Berbée
Pastor Rekveld
Pastoor Daggenvoorde
Pastor Rekveld
Pastor Berbée
Pastor Rekveld
Pastoor Daggenvoorde

06-20874866
06-41252558
06-20874866
06-39170407
06-20874866
06-41252558
06-20874866
06-39170407

Heideploeg GM Park
Ieder jaar, zo vlak voor de Kerst, organiseert de Heideploeg
traditiegetrouw het Midwinterlichtfestijn. Dit jaar zal het,
vanwege de coronapandemie en de daarbij behorende
maatregelen, geen doorgang vinden. Onze vrijwilligers zullen
echter wel in de koepel de kerststal opbouwen en zorgen voor
een verlichte kerstboom voor de kerk .
Ondanks dat dit jaar voor ons en natuurlijk ook voor u, heel
anders is dan wij ons hadden voorgesteld , heeft de Heideploeg
haar werkzaamheden, met een korte onderbreking tijdens de
slimme lockdown, met veel enthousiasme het onderhoud aan
het park uitgevoerd. Een kleine groep zorgt ervoor dat velen
kunnen genieten van een gebied van zo’n 7,5 ha. Ja, een kleine
groep (met een gemiddelde leeftijd van boven de 70 en de
oudste zelfs 87) kunt u iedere maandag aantreffen. Maar….
Willen we dit park in de toekomst kunnen behouden voor
Overdinkel, dan is er meer mankracht, vrijwilligers, nodig.
Misschien iets voor u?
Zoals zoveel organisaties lopen wij ook dit jaar de nodige
inkomsten mis. Geen inkomsten tijdens de Gerardusprocessie,
Midwinterlicht en andere activiteiten.
Vriendelijke groet; Bestuur Heideploeg

Gerardus Majella
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* Jarig ***
Dhr.Stegge die 2 december 90 jaar is geworden.
Mevr. Kortink-ten Vergert (Losser) die 31 december 85 jaar
hoopt te worden.
Mevr. A.Weber die 4 januari 85 jaar hoopt te worden.
Dhr. J.Olde Bolhaar die 16 januari 80 jaar hoopt te worden.
Mevr. Evertman die 19 januari 80 jaar hoopt te worden.
Mevr. Leeuw die 24 januari 80 jaar hoopt te worden.
Dhr.G.Hassink die 25 januari 85 jaar hoopt te worden.
We feliciteren allen met uw verjaardag en wensen u een
hele fijne verjaardag

Gerarduskalender 2021 te koop in het
parochiecentrum bij de gastdames.

Gerardus Majella
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De zusters van Overdinkel.
Zo mogen wij zuster Castissima en zuster Leokorda wel noemen.
Voor en van Overdinkel nu al meer dan honderd jaar zijn ze er de
Dochters van O. L. Vrouw van het H. Hart. Nu deze laatste
zusters vertrekken uit Overdinkel komt hier nu een einde aan.
Dankbaar mogen wij zijn voor het vele goede werk dat de zusters
tot stand hebben gebracht in het onderwijs, de gezondheidszorg
in de wijk en daarbuiten. In de zorg en aandacht naar mensen
toe. Eens begon het verhaal van zorg en aandacht, van nabijheid
in een klooster aan de hoofdstraat nabij de Gerardus Majella
Kerk en eindigt het In het zusterhuis aan de Hoofdstraat nabij de
Protestante Kerk. Dit typeert de zusters ten voeten uit. Ze waren
er voor allen. Ruim zeven jaar mocht ik met de zusters wekelijks
op dinsdagmorgen de Eucharistie vieren in hun huiskapel.
Dankbaar vooralles, voor de dienstbaarheid, de betrokkenheid
naar mensen toe mocht ik in de huiskapel met zuster Leokorda
en enkele medezusters en gasten op het Hoogfeest van Christus
Koning van het Heelal de Eucharistie vieren. In dankbaarheid
naar al die zusters toe die meer als honderd jaar een thuis
vonden in Overdinkel. Maar meer nog waren zij een thuis voor
eenieder die aanklopte. Het verhaal van de zusters werd zo het
verhaal van Overdinkel en omgekeerd. Zondag 22 november
vertrok zuster Leokorda naar het moederhuis in Tilburg. Zuster
Castissima ging enkele weken door omstandigheden eerder.
Dankbaar en met weemoed zo zei zuster Leokorda, maar ook
met vertrouwen laat ik, laten wij Overdinkel achter hopend dat
ons verhaal, u, jullie verhaal door gaat. Wij wensen de zusters
vrede en alle goeds toe. Door het caronavirus een beetje in stilte
maar met een oprecht hart, dankjewel zusters. Overdinkel is met
ons, zo is de titel van het jubileumboek. Dat wij ons verbonden
blijven weten met de zusters, de Dochters van O. L. Vrouw van
het H. Hart en zij met ons.
Pastor Willy Rekveld, parochievicaris.
Gerardus Majella
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“Aan alen die ons lief waren”.
Met weemoed, schreef pastor Willy Rekveld verlaten de zusters
Overdinkel waar lief en leed gedeeld is met u allen. Wij gaan
terug naar ons Moederhuis in Tilburg waar we weer heel welkom
zijn. We mogen daar genieten van de jaren, die ons door de Heer
nog geschonken wordt. Bedankt voor u vertrouwen. Wij zijn weg
maar Maria blijft als steun in moeilijke tijden en vreugdevolle
tijden. Voor de toekomst wensen wij u alle goeds of zoals wij
zeggen; ‘ Good Goan ’.
Ons `adres, Huize Notre Dame St. Olofstraat 1 5037 EP Tilburg.
Zuster Castissima, Zuster Leokorda.

Gerardus Majella
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Ziekenbezoek
Ook vanwege Corona is de ziekenbezoekgroep niet in de
gelegenheid geweest om onze zieken en nabestaanden te
bezoeken. Ze hebben dit gemist en u misschien ook wel.
Juist in deze tijden hebben mensen die ziek zijn, of een dierbare
hebben verloren behoefte aan een opbeurend woord of een
simpel gesprek.
Er zijn nog vier mensen in deze werkgroep, en het is voor hen
onmogelijk om iedereen in de decembermaand een kaartje te
sturen.
Vanaf deze plek willen wij dan ook iedereen een Zalig
Kerstfeesten een hoopvol Nieuwjaar toewensen.
We zien er naar uit om volgend jaar iedereen weer met een
bezoekje te vereren.

Soms zit het in een woord
Soms een klein gebaar
Soms in een kaartje
Soms is het zomaar daar....
Een stukje warmte
Een stukje aandacht
Een knuffel en een stukje
liefde
Heel veel sterkte

De Zieken en
Gerardus Majella
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nabestaandengroep.

Waakzaam zijn, betrokken op toekomst.

Op 22 november met het hoogfeest van Christus Koning van het
Heelal sloten wij het Kerkelijk jaar af. Een jaar dat door
omstandigheden die we allemaal kennen en ervaren zo anders is
verlopen en gegaan. Met de Eerste Zondag van de Advent gaan
we weer beginnen aan een Nieuw Kerkelijk jaar. Vol verwachting
en hopend op toekomst mogen wij ons in deze periode weer
voorbereiden. Voorbereiden op de geboorte van Gods Zoon.
Emmanuel, God met ons. Jezus, Hij die redt. Meer als ooit
hebben wij dat misschien we nodig. Redding, Iemand die met
ons is en met ons meegaat. Het Evangelie roept ons op tot
waakzaamheid. Op je hoede zijn zo wordt gezegd. Maar ook
betrokken zijn op elkaar zonder de ander te claimen, te bezitten.
Elkaar ruimte te geven niet omdat dit nu de praktijk van alle dag
in een anderhalve meter samenleving. De Advent, Adventus, dat
Komst betekend wil voor ons christenen een tijd zijn van hoopvol
uitzien. Uitzien naar Hem die onze uiteindelijke Toekomst wil
zijn. Zien wij die toekomst in deze tijd van onzekerheid nog wel.
Laat komen Hij die komen zal, verlangend zien wij naar Hem uit
zingt een Adventslied. Dat ondanks alles, wij zo verlangend
uitzien naar de hoopvolle tekenen van onze tijd. Vrouwen en
mannen die op welke manier dan ook zich met hart en ziel
inzetten om in deze tijd van onzekerheid toekomst te geven.
Toekomst in Kerk en samenleving in zorg en aandacht naar
elkaar toe. De profeet Jessia heeft hierin vertrouwen. Ik ga iets
nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet. Dit
Nieuwe wens ik u, jullie van harte toe. Een goede tijd gewenst op
weg naar Kerst. Vrea en Good Goan.

Pastor Willy Rekveld, parochievicaris
Gerardus Majella
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Kerstmis 2020: een nieuw begin!
Het is het jaar 1223. Franciscus van Assisi bevindt zich in
Creccio, Italië, en vraagt zich af, hoe hij het Kerstverhaal met dat
arme, behoeftige kindje Jezus, voor de arme en eenvoudige
mensen in die regio open kan leggen. Franciscus bedenkt zich de
eerste levende Kerststal. En dat spreekt aan! Het fenomeen ging
de hele wereld over, maar werd ook al snel geannexeerd en
geperverteerd door bijvoorbeeld de rijke elite in Napels, die in
hun huizen grote en rijk aangeklede kerststallen plaatsten.
Franciscus zou ervan gegruwd hebben. Franciscus zag in die
letterlijk arme Jezus namelijk een inspirerend voorbeeld van hoe
wij alles in ons leven in God’s handen kunnen leggen. Franciscus
leerde van Jezus de kunst van het loslaten.
En ik geloof, dat wij ons de afgelopen maanden in die kunst
hebben kunnen of moeten oefenen. Noodgedwongen weliswaar.
De vanzelfsprekende omgang met elkaar was er niet meer.
Fysiek contact werd afgeraden. De gang over de grens voor
vakanties was ‘not done’. Sommigen verloren familieleden,
vrienden of bekenden aan het virus.
Afstand kwam in plaats van nabijheid. Scholen gingen soms
geheel, tijdelijk of half dicht. Je zag je collega’s van werk niet
meer. Jong en oud voelde zich beperkt.
Dat was de negatieve kant van het loslaten.
Toch was dat loslaten niet alleen maar negatief. We hebben de
illusie moeten loslaten, dat we alles in de hand hebben; dat we
alles vooruit kunnen vastleggen, zeker stellen, controleren. We
hebben moeten leren leven bij de dag. We werden ons wellicht
meer dan ooit bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze
medemens; dat onze vrijheid grenzen heeft, waar die de ander
tekort doet of in gevaar brengt; hoe belangrijk het gewone
menselijke contact is.
We kregen meer tijd voor ons gezin, voor vader of moeder. We
realiseren ons en waardeerden meer dan ooit het belang van
school, van goede zorg, van een overheid die de solidariteit
tussen mensen organiseert. Kleine tekenen van aandacht werden
zeer op prijs gesteld. Het is de afgelopen maanden over onze
menselijkheid gegaan. Willen wij zorg hebben voor kwetsbare
Gerardus Majella
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medemensen, voor ondernemers die in het nauw zijn gekomen,
voor werknemers die hun baan verliezen,
voor mensen die allen komen te staan? Er is
naast incidenten enorm veel steun gegeven
en ook veel solidariteit geweest. Zal dat alles
straks weer ondersneeuwen, als alles weer
normaal wordt? Of kunnen we dat
vasthouden?
Kerstmis is het feest van de menswording
van God; van een nieuw begin; van
vernieuwing. Woorden die hol kunnen
klinken, maar die ook inhoud en waarde
kunnen hebben, als wij ze inhoud en waarde
geven. Ik hoop dat deze Kerst 2020 voor u,
voor jou, een nieuw begin markeert. Dat we een ontwrichtend
jaar achter ons laten en met hoop het nieuwe jaar binnen gaan.
Ik wens u, jou, een zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Pastoraal werker Frank de Heus

WhatsApp-tekst ter bezinning in
de Advent

Waar kerken maar voor kleine groepen
mensen open zijn, willen we dit jaar de
mogelijkheid bieden op andere manieren toe
te leven naar Kerstmis. Een van die
manieren is via een WhatsApp-groep.
Tussen Hemelvaart en Pinksteren sprak dit
veel mensen aan. We gaan dus op
herhaling, maar nu voor de Advent. Als jij je hiervoor opgeeft
dan krijg je gedurende de Advent op zon- en woensdagen, en de
laatste dagen voor Kerst dagelijks, ‘s morgens voor 9.00 uur het
evangelie van de dag met daarbij een korte meditatie van één
van de pastores of parochianen per WhatsApp toegestuurd. Wij –
het pastoraal team en medeparochianen – hopen je zo iets van
onze inspiratie voor deze tijd mee te geven.
Na Kerstmis wordt de Whatsapp-groep opgeheven.
Gerardus Majella
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Doe je mee en wil je in de Adventstijd onze Appjes ontvangen,
geef dan je voor- en achternaam en je 06-nummer per
WhatsApp door aan Frank de Heus, 06 300 988 33.
VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK dec/jan
Zo. 6 dec.

9.30 uur
Voorganger
Acol
lector

Woord en communieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Pastor Berbee.
Veerle Postma &Sofie Luijerink
Mia de Vries

In het weekend van 12 en 13 december is er geen viering
Za. 19 dec

19.00 uur
Voorganger
Acol
lector

Do 24 dec.

17.00 uur
Intentie

Do 24 dec.

21.00 uur
Voorganger
Acol
lector
Intenties:
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Eucharistieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Pastor W.Rekveld, pr.
Aafke Postma en Gijs Luijerink
Helma Kraesgenberg
gebeds-kerstviering
m.m.v. Dynamique
Leo Bossink
Eucharistieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Pastor W. Rekveld, pr
Christine en Birgit Mollink
Alfred Westenbroek
Harry Visser en overleden fam.
Ouders Kok-Wilke en overl. Fam.
Jaargedachtenis; Bert Aveskamp
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Zalig kerstfeest
Vrij 25 dec

10.30 uur
Gebedsviering m.m.v. kinderkoor
Voorgangers : Anita O. Bolhaar & Liane Grothues
Acol
Wout en Cas Elferink
GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR!!

Zon 3 januari 09.30 uur
Voorganger
Acol
Lector
Do 7 jan.

woord en communieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Pastor Berbee
Niek, Sem en Tess Wilke
Alfred Westenbroek

(onder voorbehoud)
09.30 uur
gebedsviering in de overkant
Voorganger
Mia de Vries

In het weekend van 9 en 10 Januari is er geen viering
(onder voorbehoud)
Do 14 jan.

09.30 uur
Voorganger

Za. 16 jan.

19.00 uur
Voorganger
Acol
lector

Do 21 jan.

Eucharistieviering, in de overkant
Pastor W. Rekveld, pr.
Eucharistieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Pastor W.Rekveld,pr.
Veerle Postma &Sofie Luijerink
Helma Kraesgenber

(onder voorbehoud)
09.30 uur
Eucharistieviering in de overkant
Voorganger
Pastor W. Rekveld, pr.

In het weekend van 23 en 24 Januari is er geen viering
(onder voorbehoud)
Gerardus Majella
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Do 28 jan.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

Vieringen in de Maria Vlucht
DECEMBER 2020

Losser
Maria Geboorte

Zaterdag 5 dec.
2e Advent
bijzonderheid
Zondag 6 dec.

koor
Zondag 13 dec.
3e Advent
Zaterdag 19 dec.
4e Advent
Koor:
Zondag 20 dec.

Glanerbrug
Lonneker
OLV v.d. H. Rozenkrans Jacobus de Meerdere
19.00 eucharistievierin
p.v.W.Rekveld
Sinterklaas

9.00 u.
Eucharistieviering
pastoor Paul
Daggenvoorde
9.00 eucharistieviering
par.vicaris Willy
Rekveld

9.00 eucharistie
pastoor Paul
Daggenvoorde
Woensdag 23 dec. 9.30 eucharistie
pastoor Paul
Daggenvoorde
p.v. Willie Rekveld
bijzonderheden
Boete en verzoening
Donderdag 24dec. 16.00 gebedsviering
p. w. Carla Berbée
Bijzonderheden
kinderkerk
koor
Donderdag 24dec. 17.30 woco

10.30 gebedsviering

10.00 gebedsviering

H.v.d.Hulst

Parochiële werkgroep
19.00 gebedsviering
p.w.Carla Berbee
Gemengd koor?

17.30 woco

kerstavond
Parochie werkgroep
p. w. Carla Berbée
Bijzonderheden
gezinsviering
koor
Schoolkoor?
Donderdag 24dec. 19.30 eucharistieviering 22.30eucharistie
p.v. Willie Rekveld
p.v.Willie Rekveld
Koor:
Ceaciliakoor?
Vrijdag 25 dec.
9.00 eucharistie
e
1 kerstdag
Em. JFK
Dameskoor?
Zaterdag 26 dec.
2e kerstdag
Gerardus Majella

16.00 gebedsviering
Par. werkgroep
kerstspel
Lidwientjes
19.00 eucharistievierin
par.vicaris Willy
Rekveld
Gemengd koor

21.00 eucharistie
Pastoor Daggenvoorde

11.00 wocoviering
FH
Gemengdkoor?
10.00 eucharistievierin
Pastoor Daggenvoorde
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Zondag 27 dec.

9.00 eucharistie
p.v.Willie Rekveld

Maria Geboorte
Losser
Donderdag 31dec. 10.00 gebedsviering
p.w. Carla Berbee
Bijzonderheden
oliebollen
Vrijdag 1 jan
10.00 eucharistie
par.vicaris Willy
Nieuwjaarsdag
Rekveld
koor
Herenkoor
Zaterdag 2 jan.

Zondag 3 jan.

koor
bijzonderheden
Zondag 10 jan.

Koor:
Bijzonderheden:
Zaterdag 16 jan.
koor
Zondag 17 jan.

Koor:
Zondag 24 jan.

Zaterdag 30 jan.
Bijzonderheden
Zondag 31 jan.

koor
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9.00 eucharistieviering
pastoor Paul
Daggenvoorde
Dameskoor?
Drie koningen
9.00 eucharistieviering
par.vicaris Willy
Rekveld
Herenkoor?
Doop v.d.Heer

10.30wocoviering
Par. werkgroep
Jacobus de
O.L.V.v.d.H.Rozenkrans Meerderen
Glanerbrug
Lonneker
19.00 gebedsviering
Par. werkgroep
Oudjaar

19.00 eucharistie
par.vicaris Willy
Rekveld

10.30Eucharistieviering

10.00 gebedsviering

Em JFK
Herenkoor

p.w.Carla Berbee
Gemengd koor?
19.00 gebedsviering
Par. werkgroep
Op Toon

9.00 eucharistieviering
pastoor Paul
Daggenvoorde
Dameskoor?
9.00 eucharistieviering
Em. JFK
16.00 gebedsviering
p.w.Carla Berbee
Schelpjesviering
9.00 eucharistieviering
pastoor Paul
Daggenvoorde
koor?

10.00eucharistievierin
pastoor
Paul Daggenvoorde
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