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Spreuk van de week
Kijk naar de hemel en zing, omdat de zon gratis voor je schijnt. (Phil Bosmans)
Algemene mededelingen
Corona update
Aan alle parochianen van de parochie Bron van Levend Water,
Het bestuur van de parochie Bron van Levend Water heeft in de afgelopen Kerst- en Nieuwjaarsperiode
alle kerkdiensten afgelast.
Directe aanleiding daartoe was het feit dat direct betrokkenen de afgelopen periode in quarantaine
moesten doorbrengen. Nu hun situatie gelukkig is verbeterd, is het weer mogelijk om de vieringen na 19
januari gedeeltelijk en onder voorbehoud op te starten.
Nog steeds is het aantal besmettingen onrustbarend hoog en zijn we erg terughoudend met het
organiseren van activiteiten in onze kerkgebouwen. Ook willen we geen druk leggen op onze vrijwilligers;
ze moeten zich niet verplicht voelen om aanwezig te zijn.
Vanaf 19 januari kunnen de weekendvieringen in Heiloo en Egmond aan den Hoef onder de geldende
restricties weer gehouden worden. Voor deze Eucharistievieringen is het weer nodig vooraf kaarten af te
halen en hanteren we een maximum van 30 kerkgangers per dienst. In Akersloot blijft de kerk tot nader
aankondiging gesloten.
Alle andere bijeenkomsten kunnen voorlopig geen doorgang vinden.
De editie van het parochieblad die op 14 februari zou verschijnen komt te vervallen. We hopen de
Paaseditie weer te kunnen bezorgen.
Op tv en via de websites van de parochie www.rk-bronvanlevendwater.nl en van het bisdom
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl zijn vele kerkdiensten te volgen.
Onze secretariaten in Heiloo, Akersloot en Egmond aan den Hoef blijven voorlopig gesloten.
Voor spoedgevallen blijven we bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van RK parochie Bron van Levend Water,
Kees van Went, secr.
Koren
De geldende regels voor koren blijft van kracht. Dus maximaal 4 zangers per vieringen met inachtneming
van de geldende regels. Door de gemeenschap wordt niet meegezongen.
Bidweek voor de eenheid voor de eenheid van de christenen
Zondag 17 januari wordt de oecumenische viering rechtstreeks uitgezonden via RTV 80 De viering begint
om 10:00 uur en vindt plaats in de Oudkatholieke kerk.
Voorgangers zijn pastoor Scheltinga, dominee Ossewaarde en mevrouw Lida Franse. Zij zal onze kerk
vertegenwoordigen. Helaas zijn onze pastores verhinderd.

Viering zondag 10 januari jl.
Afgelopen zondag is in de Willibrorduskerk de viering opgenomen. De opname staat op YouTube.
Voorganger in deze Eucharistieviering is Pastor Herman Helsloot, de zang wordt verzorgd door
Zana Naidionova, De opname is gemaakt door Petra Henselmans.
U vindt de opname hier: https://youtu.be/JWiKcujfP-0
Kerkbalans 2021
Mensen ontmoeten elkaar, worden lid van werkgroepen of voeren
samen werkzaamheden uit door een verbinding te zoeken met onze
kerkgemeenschap.
Daarom is de kerk voor onze Egmondse gemeenschap van grote
waarde. Juist deze verbindende activiteiten zijn door het coronavirus
weggevallen. Verbinding is binnen onze geloofsgemeenschap
belangrijk. Als het weer mogelijk is, willen we deze activiteiten
oppakken. Nu en in de toekomst.
Het thema is dit jaar niet voor niets ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
De voorbereiding van de actie Kerkbalans is in volle gang. Dit jaar bestaat de mailing uit een folder en een
brief van de penningmeester. Astrid Wiebering heeft de folder ontworpen, die ziet er prachtig uit, geheel
aangepast voor onze locatie. De adresstickers en de brieven zijn voor ons in Heiloo gedrukt. Waarvoor
onze hartelijke dank. In Heiloo heeft men een vouwmachine en dat scheelt voor ons veel tijd, zeker nu we
op ruime afstand alles moeten klaarmaken.
Nog even en dan kunnen onze wijklopers aan de slag.
Mogen wij op u rekenen in deze zware tijd? Dankzij uw bijdragen kunnen we onze belangrijke taken blijven
vervullen en nieuwe plannen maken.
Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Parochieblad
De het stilleggen van alle activiteiten in de kerstperiode, is er onvoldoende kopij binnengekomen. De
redactie heeft daarom i.o.m. het parochiebestuur besloten de vastentijd-editie van het blad te laten
vervallen.
Wilt u ons helpen met mooie artikelen om het Paasblad te vullen? Kopij ontvangen wij graag uiterlijk 2
maart a.s.
Met vriendelijke groet, pastoor Paul Bindels pr.
Vieringen in het weekend 23 en 24 januari 2021
Egmond a/d Hoef Zondag
10:00 uur
Eucharistieviering met pastor Nico Mantje
m.m.v. Soli Deo Gloria
Gebedsintenties:
H.M.M. Alacoque kerk
zondag
Jeanne Koning-van Roon; Joop Hopoman; Rie Lute Kool; Finy Twisk-Valkering;
Afra Stam-Apeldoorn; Sjaan Melker-Apeldoorn; Nic Ligthart en Warry Ligthart-de Waard
Maria Alida Adriana van Dam, Johannes Petrus van Dam, Adrianus Petrus van Dam;
Wim Twisk en overleden ouders Twisk-Ruiter; Jaap Smit en Riek Smit-Hopman;
Corrie Glorie-Mul; Jan Pepping, Coba Pepping-Marx en Sylvia; Wim Koopman;
Corrie van Mourik-van Velzen; Nico Imming en Puck Imming-Verdonk; Siem Hopman
en overleden familie Hopman Druiven; overleden ouders jan de Boer en
Riet de Boer-Ory.
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

