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Spreuk van de week 
Het mooiste geschenk wat je kunt krijgen, is een nieuwe dag om te leven. 
 
Algemene mededelingen 
Pasen - nieuw leven (Ad Blijlevens) 
 

Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, 
als de kale takken weer groen worden, 
wanneer de dagen lichter worden 
en de lucht vol is van vogels, 
dan is het tijd om Pasen te vieren. 
 
Schijnbaar was alles dood. 
Maar diep onder de grond 
en in het verborgene bloeit nieuw leven op: 
overwinning op de dood, nieuwe schepping. 
 
Zo was het ook met Jezus van Nazareth: 
schijnbaar was het met Hem afgelopen 
en was alles grondig mislukt; 
maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw 
bij God en temidden van ons, 
en Hij leidt alles naar zijn vervulling. 
 
En zo is het uiteindelijk met alles en allen: 
wat echt is en goed, overleeft, 
ondanks de schijn van het tegendeel. 
Pasen: feest van het nieuwe leven. 
 
Pasen 
Er worden/zijn diverse Paasvieringen opgenomen.  
U kunt ze terugkijken via onze website www.rk-bronvanlevendwater.nl 
 

De Nederlandse Bisschoppen Conferentie heeft de website https://www.vierpasen.nl/ in het leven 
geroepen. Zij tellen af tot Pasen met mooie gebeden, gedachten en verwijzingen.  
 
 

  

http://www.rk-bronvanlevendwater.nl/
https://www.vierpasen.nl/


Kijk, de steen is weggerold. 
Ga, vertel het iedereen! 

 

Zalig Pasen 
 

Vieringen in de week van 6 t/m 9 april 2021 
 
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 10 en 11 april 2021 
 

Egmond a/d Hoef zondag 10:00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 
m.m.v. Soli Deo Gloria 

 
Gebedsintenties: 
Gebedsintenties voor de vieringen kunt u schriftelijk dienen door een briefje in de brievenbus te doen. Het 
stipendium bedraag € 9,00 per intentie. In de Ontmoetingsruimte liggen hiertoe opgaveformulieren. Wij 
zorgen ervoor dat deze worden verwerkt en afgelezen tijdens de betreffende vieringen. 
 

Intenties vanuit Egmond-Binnen kunt u opgeven bij mevr. Tineke Roozen via telefoonnummer 506 14 44. 
 
Steunpunt H. Adelbertus 
 
 7 april Ber van der Molen; Jan de Graaf; Marlies Koomen; Piet Pepping; Lida Kramer-Stam; 

voor een jarige zus; Voor ons allen hier bijeen 

 
H.M.M. Alacoque kerk 
 
9 april Marlies Koomen; Piet Pepping; Lida Kramer-Stam; voor de zieken thuis, in het 

ziekenhuis en woonzorgcentra 
  
11 april  Marlies Koomen; Piet Pepping; Lida Kramer-Stam; Corrie Glorie-Mul; Wim koopman; 

Jan pepping, Coba Pepping-Marx en Sylvia; Corrie van Mourik-van Velzen;  
Wim Twisk en overleden ouders Twisk-Ruiter; Maria Alida Adriana van Dam,  
Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam; Siem Hopman, overleden 
familie Hopman-Druiven; overleden ouders Jan de Boer en Riet de Boer-Orij; 
Siem Hopman en overleden familie Hopman-Tervoort; 
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 


