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WOENSDAG 17 JUNI 2020

Beste medeparochianen
Afgelopen zondag is Jos van Os voorgegaan in een gebedsviering. Na ruim 3 maanden is het
weer toegestaan, onder voorwaarden, om in de kerk samen te komen. Voor de eerste keer was
er een goede opkomst. Het was een inspirerende viering. Ook was er weer orgelspel. Het is
allemaal nog even wennen, maar het is in ieder geval weer een begin van samenkomen, bidden
en luisteren naar verhalen uit de bijbel. Het begin van “het nieuwe normaal."

Viering zondag 21 juni 2020
A.s. zondag 21 juni is er om 9.00 uur een eucharistieviering ín onze kerk,
met als voorganger pastor Schyns. Door enkele koorleden zal er, boven bij het orgel,
beperkt gezongen worden.
Tot 1 juli mogen de vieringen bijgewoond worden door 30 parochianen en
daarna met ongeveer 60 parochianen.
Dit aantal past in de kerk met in achtneming van de 1 ½ meter.
Volgt u a.u.b. de aanwijzingen van de vrijwilliger die als gastheer fungeert op.
U dient uw handen te ontsmetten met de aanwezige ontsmettingsgel
alvorens de kerk te betreden.
Een gastheer/vrijwilliger zal u een plaats toewijzen voor deze viering.
Het is niet toegestaan om te zingen en daarom zullen we de vaste gezangen samen bidden.
Soms is het mogelijk dat er een solist/cantor zingt.
Tijdens de gehele viering is het niet de bedoeling dat u knielt, dit in verband met de 1,5 meter
regel. In plaats daarvan zullen wij gaan staan.

Communie
u wordt naar voren geleid door de gastheer/vrijwilliger.
Vòòr in de kerk uw handen ontsmetten bij de ontsmettingszuil.
Daarna doorlopen om de hostie op uw hand te ontvangen en
via het andere gangpad teruglopen naar uw plaats.
DENK AAN DE 1½ METER
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Collecte
Er is geen collecte tijdens de viering,
U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in de collecteschaal achter in de kerk doen. Het
geldbusje voor de misboekjes staat daar ook bij.
Het misboekje dient u mee naar huis te nemen.
Reserveren voor de vieringen
Als u een viering bij wilt wonen dan dient u zich op te geven via
http:/www.rkkerkkockengen.nl/vieringen
Indien u geen internet heeft kunt u op maandag-, woensdag- en vrijdag
tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met het parochiesecretariaat, tel 241207.

ROOSTER TOT EN MET 16 AUGUSTUS 2020
DATUM:
SOORT ZONDAG
TIJD:
VIERING VOORGANGER:
de
zondag 21 juni 2020
12 zondag d.h.jaar A 9.00 eucharistie
pastor Schyns
zondag 28 juni 2020

13de zondag d.h.jaar A

9.00 gebedsviering

Zr. Monica

zondag 5 juli 2020

14de zondag d.h.jaar A

9.00 eucharistie

Mgr. Woorts

zondag 12 juli 2020

15de zondag d.h. jaar A 9.00 gebedsviering

Jos van Os

zondag 19 juli 2020

16de zondag d.h.jaar A

9.00 gebedsviering

eigen werkgroep

zondag 26 juli 2020

17de zondag d.h.jaar A

9.00 eucharistie

pastor D. Capucao

zondag 2 august. 2020

18de zondag d.h.jaar A

9.00 gebedsviering

Zr. Monica

zondag 9 august.2020
zaterdag 15 aug.2020

19de zondag d.h.jaar A 9.00 gebedsviering
Maria Tenhemelopneming 19.00 eucharistie

Jos van Os
Mgr. Woorts

Kerkomroep
De vieringen vanuit onze eigen kerk kunt u met ingang van 14 juni ook weer beluisteren via
www.kerkomroep.nl vervolgens Kockengen en dan R.K. geloofsgemeenschap O.L.V.
Tenhemelopneming intoetsen.

Opgeven van intenties voor de vieringen
Dit kunt u doen via internet secretariaat@rkkerkkockengen.nl
of telefonisch bij het secretariaat op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen
tussen 9.00 en 12.00 uur, tel. 241207.

Uitzending via RTV Stichtse Vecht
De uitzending van de eucharistieviering op zondag vanuit de H. Hartkerk in Maarssen via
RTV Stichtse Vecht blijft gehandhaafd, (RTV Stichtse Vecht kanaal 1332 KPN en Ziggo
kanaal 44). Pastor D. Capucao is a.s. zondag de voorganger in Maarssen.
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Tekst van de week
Deze keer een gedicht van Toon Hermans
LEVEN LEREN
Leven leer je door niet al te veel te vragen.
Door gewoon te nemen wat het leven schenkt.
We hebben allemaal wel van die droeve dagen,
maar die zijn meestal niet zo droevig als je denkt.
Leven leer je door vergeven en vergeten.
Door af en toe te doen wat eigenlijk niet mag.
En door elke dag je bordje leeg te eten,
ook al is het niet te vreten op ’n dag.
Leven leer je door het leven niet te dwingen.
Er is geluk, gewoon geluk voor iedereen.
Het verschuilt zich vaak in hele kleine dingen.
Als je al te groot bent, kijk je er over heen.

Met vriendelijke groet
Thea Segers en Wil Hilhorst
Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming
Voorstraat 25
3628 AJ Kockengen
0346 241207
secretariaat@rkkerkkockengen.nl
www.rkkerkkockengen.nl
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl

