
OVERZICHT BIJKOMSTEN – VIERINGEN SEPTEMBER - OKTOBER 
 
SEPTEMBER  
 
VREDESZONDAG 20 september 
Van 19 t/m 27 september is de vredesweek. Het thema van de vredesweek is dit jaar “VREDE VERBINDT 

VERSCHIL”. In verband met het Coronavirus hebben de gezamenlijke kerken besloten om dit jaar geen 

oecumenische vredesdienst te organiseren. Daarom zal in iedere eigen parochie/gemeente een dienst 

worden gehouden ter gelegenheid van de vredesweek. De collecte tijdens al deze diensten zullen 

worden bestemd voor een gezamenlijk goed doel: Beiroet /Libanon  

“De combinatie van de enorme explosie van 4 augustus in Beiroet, de ongekende economische crisis, 

het coronavirus en de omvangrijke opvang van vluchtelingen uit Syrië en de Palestijnse gebieden rond 

de stad, maken de huidige situatie zeer ernstig”, en is er veel hulp nodig op alle fronten. 

Op zondag 20 september vieren wij in onze parochie de vredeszondag met een thema 

eucharistieviering om 10.00 uur in de Johannes de Doper kerk 

in Den Burg.  

 

STARTZONDAG 27 september 
Ter gelegenheid van de opening van een nieuw werkjaar is er 

een THEMAVIERING om 10.00 uur in Den Burg. Deze viering 

heeft alles te maken met het jaarthema :  

SPEUREN NAAR GOD - SPOREN VAN GOD 

i.v.m. de Corona blijven wij voorzichtig en zullen we helaas na 

de viering nog niet samen kunnen koffie drinken.   

 

 

 

OKTOBER  
 

ROZENKRANS BIDDEN OP WOENSDAGOCHTEND 
Op de woensdagochtenden 7, 14, 21 en 28 oktober is er weer de mogelijkheid om 

gezamenlijk de Rozenkrans te bidden. U kunt gewoon binnenlopen in de kleine 

Johannes en meebidden. We beginnen om 11.00 uur. 

 

TOEDIENING H.VORMSEL  4 oktober   
Om diverse redenen is in overleg met de betrokkenen besloten om 

onze drie vormelingen Wiki Glowacka, Aiden Snowden en Jacob Lamers 

gezamenlijk met de 19 andere vormelingen in de Regio te vormen.  

We komen op 18 september met alle vormelingen bijeen in Breezand 

om kennis te maken met elkaar, de laatste catechese les en het 

oefenen voor de Vormselviering  

De regionale vormselviering vindt plaats ook in de kerk van Breezand 

op zondag 4 oktober om 16.00 uur. En is alleen toegankelijk voor 

genodigden. 

 

PRESENTATIE VORMELINGEN EIGEN PAROCHIE 11 oktober  
Natuurlijk willen we ook in onze parochie aan dacht besteden aan onze vormelingen en hen even in het 

zonnetje zetten. Daarom is er op zondag 11 oktober om 10.00 uur een speciale viering voor hen en 

alle belangstellenden.   

 



DIACONALE ZONDAG 25 oktober   
Ook al moeten we al onze activiteiten beperken en aanpassen, toch willen we ons wel inzetten voor onze 

medemensen. We organiseren ter gelegenheid van de Diaconale zondag een themaviering om 10.00 uur 

in de Johannes de Doper kerk in Den Burg.  

Tijdens deze viering zal Cintha Stiekema vertellen over haar initiatief Texel Gezinnen die zij samen met 

o.a. Bianca Polderman heeft opgezet om Texelse gezinnen waar het wat minder gaat te ondersteunen.  

We kunnen geen loterij of iets dergelijks organiseren dit keer maar willen wel de collecte bestemmen 

voor dit mooie Texelse initiatief. 

We hopen dat vele van u naar deze viering zullen komen en tijdens de collecte 
uw hart laat spreken voor de Texelse Gezinnen. 
 
 
 
NOVEMBER 
 
ALLERZIELEN 2 november  
In een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen gedenken we onze overledenen van het afgelopen 

jaar. Nabestaanden worden per brief uitgenodigd. Maar de viering is ook toegankelijk voor alle 

belangstellenden.  

In de volgende Vuurtoren zullen we u nader informeren 
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