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Spreuk van de week 
Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnen gaan. 
 
Algemene mededelingen 
Met vertrouwde mensen, werken we aan een inspirerende omgeving 
Afgelopen zondag vond in een goed gevulde kerk de Oecumenische viering plaats met het mooie thema 
‘Buitengewoon vriendelijk’. Het was een mooie en warme viering waarin naast pastor Mantje, pastoor 
Scheltinga voorging met twee leden van de oecumenische werkgroep. Dominee Saskia Ossenwaarde was 
helaas verhinderd. 
 
Na afloop stond de koffie, thee en wat lekkers klaar in de Ontmoetingsruimte en de kerk. Hier werd volop 
gebruik van gemaakt en zette het thema zich voort door de vriendelijke ontmoetingen en gesprekken die er 
met elkaar ontstonden. De sfeer was buitengewoon vriendelijk. 
 
We hopen dat deze warme bijeenkomst parochianen inspireert om zich als vrijwilliger voor onze kerk in te 
zetten. Want, zoals Kees van Went het in zijn woord zo mooi zei: Al lijkt het soms weinig wat je doet. Je 
geeft soms meer dan je vermoedt en bedenk dus, je bent beslist niet overbodig want iedere vrijwilliger is 
hard nodig. Doet u mee? 
Neemt u gerust contact op met het secretariaat of de betreffende werkgroep. U bent van harte welkom. 
 
Hartelijke groet, Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator 
 
Contactpersonen 
De ervaring leert dat parochianen nog wel eens een aanspreekpunt zoeken voor kerkelijke en parochiële 
zaken. U kunt altijd terecht bij het secretariaat, maar daar deze slechts beperk open is, kunt u zich ook 
wenden tot: 
 
Egmond aan den Hoef  Anneke Koopman, telefoon 06-37 00 52 24 
Egmond-Binnen   Liedeke van der Molen,  telefoon 06-46 22 38 60 
Egmond aan Zee  Kees Kager telefoon, 072506 40 03 of 06-22 09 13 57 
 
Zij zullen dan proberen iets voor u te betekenen en u zo nodig doorverwijzen. 
 
Kerkbalans 
De actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Dit jaar zijn onze 
vrijwilligers op stap gegaan met een gekleurde folder met op de 
voorkant onze H.M.M. Alacoque kerk, i.p.v. de envelop. In de folder de 
gebruikelijke Kerkbalansbrief en het formulier voor de automatische 
incasso. Heeft u al een automatische incasso afgegeven en u wilt 
niets veranderen dan hoeft u niets te doen. U gebruikt dit formulier 
alleen als u een wijziging wilt doorgeven. Ook voor dit jaar hopen we 
op nieuwe aanmeldingen.  
 
Mogen we op u rekenen? 
 
 



 
 
 
 
Afwezigheid parochie coördinator 
Astrid is t/m 9 februari a.s. afwezig. Het secretariaat is geopend op maandag- en donderdagochtend van 
09:00 uur tot 12:00 uur. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met pastor Johan Olling op 
telefoonnummer 072-505 12 75 of pastor Henk Hudepohl op telefoonnummer 06-13 49 25 65. 
 
 
Vieringen in de week van 27 t/m 31 januari 2020  
 
Egmond-Binnen Woensdag 09.30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:00 uur 

09.30 uur 
Rozenkransgebed 
Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 

 
Vieringen in het weekend van 1 en 2 februari 2020 
 

Egmond a/d Hoef Zaterdag 19:00 uur W&C viering met pastor Johan Olling m.m.v. Hoeverture 
 
 
Gebedsintenties: 
 
Steunpunt H. Adelbertus 
 
 29 Januari Vincent Erkamp; Truus Tervoort-Metzelaar; Toos de Waard-Melman;  

Adriana Maria Theresia Arnold-Huijgen; Voor ons allen hier bijeen. 
 
H.M.M. Alacoque kerk 
 
31 Januari Vincent Erkamp; Truus Tervoort-Metzelaar; Toos de Waard-Melman;  

Adriana Maria Theresia Arnold-Huijgen; Nico Imming en Puck Imming-Verdonk;  
Wim Twisk en overleden ouders Twisk-Ruiter;  
voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra 

  
1 Februari Vincent Erkamp; Truus Tervoort-Metzelaar; Toos de Waard-Melman;  

 Maria Alida Adriana van Dam, Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam;  
Adriana Maria Theresia Arnold-Huijgen; Nico Imming en Puck Imming-Verdonk;  
Cor Swart; Joop Zonneveld; Henk Leijen; Jo en Jan Zonneveld-Limmen en zoon Piet; 
Jan van Duin en zegen over zijn gezin; Piet Zuurbier; Siem Genet,  
Hendrika Maria Genet-Ranzijn en zoon Cees; Rie Genet-Wittebrood; voor de zieken 
thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met: 
voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen  telefoon: 506 14 44 
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64 
voor Egmond aan Zee: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64 
 
Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 


