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NIEUWSBRIEF 13 

 

WOENSDAG 7 OKTOBER 2020  

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

Afgelopen maandag is vanuit het kabinet het dringende advies gekomen  

om met niet meer als 30 mensen samen te komen in een kerk.  

De locatieraad van onze geloofsgemeenschap heeft gemeend dit advies  

op te moeten volgen, want alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Dit is de reden dat u, na ruim 3 maanden, weer een nieuwsbrief ontvangt. 

Het zal allemaal wel even wennen zijn.  

U dient te reserveren om een viering bij te wonen in onze mooie kerk,  

gewijd aan O.L.V. Tenhemelopneming. 
 

Bovendien treft u, in de bijlage, een pastoraal schrijven aan van kardinaal Eijk, 

betreffende corona. 

 

Viering zondag 11 oktober  2020 

A.s. zondag 11 oktober is er om 9.30  uur een gebedsviering ín onze kerk, 

met als voorgangers Agatha van Schie en Thea Segers.  

Door enkele koorleden zal er gezongen worden. 

Meezingen is nog steeds niet toegestaan. 

Volgt u a.u.b. de aanwijzingen op van de vrijwilligers, die als gastheer fungeren. 

 

VERPLICHT 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 2 NOVEMBER 2020 

Zondag 18 oktober 2020, 9.30 uur, woord-en communieviering door Jos van Os. 

Zondag 25 november 2020, 9.30 uur, eucharistieviering door pastor Capucao. 

Zondag 1 november 2020, 9.30 uur, woord-en communieviering  

door Jos van Os. 

MAANDAG 2 NOVEMBER 2020, ALLERZIELEN, 19.00 UUR,  

gebedsviering door T. Segers, T. Sterk en R. Oostveen. 

http://www.rkkerkkockengen.nl/vieringen
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Kerkomroep 

De vieringen vanuit onze eigen kerk kunt u  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 vieringen op zondag vanuit de H. Hartkerk in Maarssen 

via RTV Stichtse Vecht blijft gehandhaafd   

(RTV Stichtse Vecht kanaal 1332 KPN,  Ziggo kanaal 44 en Caiway kanaal 12). 

A.s. zondag 11 oktober gaat Jos van Os om 10.00 uur voor in een woord en 

communieviering. 

 

Tekst van de week 

 

DANKBAAR 
 

Elke dag als ik opsta ben ik dankbaar voor het licht 

voor de stilte die meer dan anders ruimte laat voor die innerlijke stem 

die met me meegaat. 
 

Dankbaar ben ik en rijk gezegend te wonen in een mooie omgeving 

waar ik kan wandelen dichtbij huis, 

voor de natuur, het najaar met de prachtigste herfstkleuren 

de schone lucht, 

en soms toch nog iets te kunnen betekenen voor een ander. 

 

Tegelijk is er steeds die nevel waarin we verkeren, 

van geen echt uitzicht op een toekomst die veilig is, 

een zachte nevel van angst en onzekerheid, 

van verdriet om al het leed dat de ziekte aanricht, 

van niet dichtbij kunnen zijn juist nu het zo nodig is, 

van de ongelijkheid die nog schrijnender in de wereld aan het licht komt. 

 

Toch is die dankbaarheid ook krachtig aanwezig, 

ik hoop en bid dat dat we ons allen juist in deze tijd gedragen weten 

ondanks alles. 
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