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Spreuk van de week 
Die mij droeg op adelaarsvleugels  
die mij hebt geworpen in de ruimte  
en als ik krijsend viel mij ondervangen  
met uw wieken en weer opgegooid  
totdat ik vliegen kon op eigen kracht 
(Huub Oosterhuis in: Verzameld Liedboek. Kok/Halewijn, 2004) 

 
Algemene mededelingen 
Franciscaanse wandeling  
Op zondag 14 augustus organiseert de Franciscaanse Beweging een spirituele wandeling rond Heiloo van 
ongeveer 13 km. Het thema op deze dag is ‘de ware vreugde’. We vertrekken na de viering in  de H. 
Willibrordus kerk en we wandelen door het groen in en om Heiloo waarbij de historische lijnen nog 
opvallend zichtbaar zijn. Ook komen we langs Heiligdom OLV ter Nood. 
 
Programma: 
Vertrek om 11.30 uur, na een korte inleiding over het thema;  
we pauzeren onderweg bij een horecagelegenheid;  
consumpties zijn voor eigen rekening.  
Rond 15.30 uur terugkomst en een gezamenlijk afsluitend moment.  
Kosten deelname: 5 euro. 
 
Weet u van harte welkom, we hopen dat u, dat jij, ook komt. 

 
SamenKerk 
In de Ontmoetingsruimte ligt het zomernummer van SamenKerk boordevol zomerse 
onderwerpen als de zomerpuzzel en een tekenwedstrijd voor uw kleinkinderen. Wat zijn 
heilige putjes en waarom komen 800 jongeren eind deze maand naar Amsterdam? Lees 
erover in SamenKerk. Neem een gratis exemplaar mee. En misschien een voor een ander, die 
nu op vakantie is? 
 

Collecte pater Pee de Waard 
Op 24 juli is pater Pee de waard voorgegaan in de eucharistieviering. De viering werd goed bezocht, zo 
goed zelfs dat er tekort zondagsmissaaltje was. De collecte in deze viering was in zijn geheel bestemd voor 
pater Pee en deze bracht het prachtige resultaat op van € 480,95. Hiervoor natuurlijk ook namens pater 
Pee heel erg bedankt. Het zal zeker een hele goede bestemming krijgen. 
 
Vervolg werkzaamheden pastorie. 
Ook deze week is er weer enorm veel werk verzet in de pastorie. Alle kamers boven (Op één na, niet direct 
nodig) zijn nu helemaal behangvrij. Veel andere opruimwerkzaamheden hebben opnieuw plaatsgevonden 
met inzet van vele vrijwilligers. Daarnaast is ook weer een groot deel van het archief geschoond.  
 
Toen we twee weken geleden voor deze klus stonden, dachten we : “Hoe moet dat allemaal?” Maar nu op 
dit moment staan we eigenlijk versteld als we kijken wat er in die tijd allemaal  is gebeurd. Het kwam 
allemaal langzaam op stoom, maar uiteindelijk liep het als een trein.  
Niets anders dan hulde voor al die mensen die die dit in korte tijd hebben waar gemaakt. 



Bedankje pastor Osterhaus 
Graag even een aanvulling van de pastor .Vandaag, donderdag 4 augustus was ik in de pastorie. Al eerder 
was ik er ook. Ik zag toen hoe enorm veel werk er diende te worden verzet. Wat schetst mijn verbazing 
toen ik vandaag zag wat er allemaal was gedaan!: Vrijwel al het voorbereidende werk was op een prachtige 
manier gedaan! Dat was teveel om op te noemen: het behang was afgestoomd,  de vloeren waren 
gerepareerd en het keukenblok was verwijderd. Dit waren enkele dingen die mij het eerste opvielen. Ik ben 
hier heel blij mee en ik hoop heel spoedig in de pastorie te komen wonen. Ik zie er naar uit! Ik bedank al die 
mensen die zich op een fantastische manier hebben ingezet. Heel hartelijk dank voor alles! 
 
Igno Osterhaus, pastor.   
 
Vieringen in de week van 8 t/m 12 augustus 
 
Egmond-Binnen Woensdag 09.30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 

 
Vieringen in het weekend 13 en 14 augustus 
 

Egmond a/d Hoef 
 
Egmond Binnen 

Zondag 
 
Zondag 

10:00 uur 
 
10:00 uur  

W, G & C viering o.l.v. parochianen 
m.m.v. Soli Deo Gloria. 
Gebedsviering Egmond op z’n Kop 
met pastor Nico Mantje op de Adelbertusakker 

 
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 
 
 woensdag Co de Waard-de Boer; Cees Deijle; Tineke de Waard-Apeldoorn; Nico Apeldoorn; 

Tiny Zentveld-Molenaar; Marrianne de Vrij-de Kraker; Voor de bevolking en regering 
van de Oekraïne; Voor de regering van Rusland dat zij tot inkeer komen en voor vrede 
gaan; Voor ons allen hier bijeen. 

 
H.M.M. Alacoque kerk 
 
Vrijdag Co de Waard-de Boer; Cees Deijle; Tineke de Waard-Apeldoorn; Nico Apeldoorn; 

Tiny Zentveld-Molenaar;; Marrianne de Vrij-de Kraker; Gré en Wim Twisk-Ruiter en 
overleden ouders Twisk-Ruiter; voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en 
woonzorgcentra 

  
Zondag Co de Waard-de Boer; Cees Deijle; Tineke de Waard-Apeldoorn; Nico Apeldoorn; 

Tiny Zentveld-Molenaar;; Marrianne de Vrij-de Kraker; Piet Zuurbier; Wim koopman; 
Stefan Koopman en dochter Sanne; Corrie van Mourik van Velzen; overleden ouders 
Jan de Boer en Riet de Boer-Orij;  Jan de Groot en kleindochter Yue;  
Jos en Joke de Waard-Kortmann levende en overleden familie de Waard-Kortmann; 
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 


