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Spreuk van de week 
Ik kom zegt Jezus, deel het licht, één kaars vertelt ons Zijn bericht.  
 
Algemene mededelingen 
Veronica Koopman – Bras 60 jaar koorlid 
Onverwacht werd Veronica tijdens de repetitie afgelopen dinsdagmiddag in het zonnetje gezet. Tijdens een 
gezellig samenzijn kreeg zij de aanvullende gouden insigne met ‘60’ van St. Gregorius opgespeld en 
ontving de bijbehorende oorkonde en kaars. Wim zette het lang zal ze leven in en door het koor werd dit 
natuurlijk uit volle borst voor haar gezongen. 
Veronica, van harte gefeliciteerd! 
 
Kerstmanden 2022 
Wij vragen u om houdbare producten, dus geen verse producten zoals vlees, groenten e.d., maar niet 
bederfelijke producten. Ook vragen wij u om geen alcohol, zoals wijn te geven.  
 
Wij, de Caritas, zorgen er voor dat deze producten bij de Kledingbank worden bezorgd. 
Zij gaan daar kerstpakketten van maken en die ronddelen aan hen die dat heel hard nodig hebben. 
 

HEEL, HEEL Hartelijk dank  
 
Caritas Werkgroep Egmond aan den Hoef 
 
Inzameling ondergoed in de advent en kersttijd   
Net als voorgaande jaren willen we met onze Advents-inzamelingsactie de Kledingbank Noord Holland 
Noord, gevestigd in Egmond, ondersteunen. Hier kunnen mensen uit de hele regio, met een minimum 
inkomen of net iets daarboven, voor 1 euro per persoon hun garderobe aanvullen.  
 
Er is vooral behoefte aan ONDERGOED, nieuw of zo goed als nieuw. Ook kinderkleding is welkom.  
U kunt de kleding vanaf eind november iedere ochtend inbrengen. De dozen staan klaar in de Kerkstraat 
van het Willibrordushuis. Westerweg 267, 1852 AG Heiloo 
 
Caritas Werkgroep Heiloo 
 
Kerken Solidair 
Kerken Solidair gaat gedurende de maand december weer een eindejaarsbijdrage verstrekken aan 
mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Vorig jaar hebben ongeveer 300 mensen van 
deze bijdrage gebruik gemaakt en tevens hebben wij iets extra’s kunnen doen voor gezinnen met kinderen. 
Dit waren er ongeveer 100 meer dan het jaar daarvoor.  
Om ook de komende jaren nog door te kunnen gaan me onze jaarlijkse actie hopen wij weer te mogen 
rekenen op uw steun en die van particulieren en instellingen . Onze medeburgers zijn ons zeer dankbaar 
dat wij gedurende de maand december iets extra’s voor hen kunnen betekenen. Uw bijdrage graag op 
onze rekening NL43INGB0000223801 t.n.v. Actiecomité Armekant Bergen NH. 
 
Met onze dank namens Kerken Solidair, 
  
Monique van Schagen-Lurvink, telefoon: 06-13120116 



 
 
 
 
Vieringen in de week 28 november t/m 2 december 2022 
 
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 3 en 4 december 2022 
 

Egmond a/d Hoef Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 
m.m.v. Hoeverture. 

 
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 
30 november 

Hanneke Dekker-Dekker; Piet Veenstra; Bob van der Ende; Toon van der Jagt;  
Niek Bisschop; Elly Valkering-Hooijschuur; In herinnering Joost Drost en overleden 
familie Drost-Mul; 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 
2 december 

Hanneke Dekker-Dekker; Toon van der Jagt; Riet Imming-v/d Water; Niek Bisschop; 
Gré en Wim Twisk-Ruiter en overleden ouders Twisk-Ruiter; voor de zieken thuis, in het 
ziekenhuis en woonzorgcentra 

  
Zaterdag 
3 december 

Hanneke Dekker-Dekker; Toon van der Jagt; Riet Imming-v/d Water; Niek Bisschop; 
Piet Zuurbier; Riet Groot-Polle; Jos en Joke de Waard-Kortmann en 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 

Het stipendium bedraag € 9,00 per intentie. 
 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 


