Bemoediging
Een mensch lijdt dikwijls ’t meest,
Door ’t lijden dat hij vreest.
Doch dat nooit op zal dagen
Zoo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft
Het leed dat is, drukt niet zoo zwaar
Als vrees voor allerlei gevaar
En komt het eens in huis
Dan helpt God altijd weer
En geeft Hij kracht naar kruis
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VIERINGEN IN JUNI 2020
Helaas door de maatregelen rondom het Coronavirus zijn nog
steeds alle activiteiten rond onze kerkelijke vieringen
lamgelegd. Ook de Hemelvaart van de Heer en Pinksteren
kunnen we nog niet samen vieren. Hoewel de berichten in de
media er op wijzen dat er na 1 juni weer op kleine schaal
gevierd mag worden wachten wij op de richtlijnen van de
bisschoppen en het pastoraal team. Uiteraard houden wij u op
de hoogte.
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni, mocht de Sint
Jan al eerder dan begin juli weer opengesteld worden voor de
vieringen dan zullen wij dat kenbaar maken via de website van
de regio Oost www.hhpp-oost.nl en via aanplakbiljetten
binnen en buiten de Sint Jan. Uiteraard mag u ook altijd
contact opnemen met een van de leden van de pastoraatsgroep,
namen en telefoonnummers vindt u achterop deze nieuwsbrief.
Op de website van de regio Oost (Goede Herder, Laurentius en
Sint Jan) vindt u wekelijks een zendbrief van pastoor Broeders
en ook aanbevelingen hoe u in deze tijden thuis kunt blijven
vieren en deel uit kunt blijven maken van onze grote
geloofsgemeenschap.

ZIEKENHUISOPNAME PASTOOR BROEDERS
Begin mei is pastoor Broeders enkele
dagen opgenomen geweest in het
ziekenhuis. Gelukkig niet besmet met het
Coronavirus maar wel met een zware
hardnekkige griep die invloed had op zijn
hart. Juist toen hij op roepingenzondag (3 mei) in de viering
op televisie zou voorgaan.
Pastoor Broeders bedankt iedereen voor de kaarten, gebeden
en berichten. Hij is inmiddels weer thuis en maakt het goed.
GERARDUSKALENDER EN MARIAKALENDER
In de vorige nieuwsbrief vermeldden wij dat er vanaf 20 april
een intekenlijst klaar zou liggen in de Sint Jan
voor bestellen van een Gerardus of
Mariakalender. Dit is door omstandigheden iets
later geworden, maar inmiddels liggen de lijsten
en een inkijkexemplaar klaar achter in de kerk..
Ook is gebleken dat de prijs van de
Gerarduskalender 55 cent duurder is dan in de nieuwsbrief
vermeld (geen € 7,40 maar € 7,95)
Beide kalenders bestaan uit een blok en een schild met
ophangsysteem. Iedere dag 'n beetje bezinning, diepgang én
humor met deze scheurkalenders! Met maanstanden, eb en
vloed tijden en nog veel meer!
Wacht u niet te lang met intekenen! Bent u niet in staat om
naar de Sint Jan te gaan neem dan gerust even contact op met
Chantal de Koning, zij zorgt dan dat uw naam op de lijst
komt. Haar telefoonnummer vindt u achter op de nieuwsbrief.
De Sint Jan is dagelijks open van 11.00 tot 17.00 uur.

COLLECTES EN GIFTEN
Door de maatregelen vanwege
het Corona virus moesten alle publieke
liturgische plechtigheden worden
opgeschort. Daardoor kunnen in deze
periode ook de gebruikelijke
collectes niet worden gehouden. We
hopen daarom dat u de parochie wilt
ondersteunen met een gift.
Juist nu merken we hoe belangrijk het is om elkaar nabij te
zijn vanuit ons geloof. Hoe belangrijk de naastenliefde is en
hoe belangrijk het is om ons geloof te voeden door ons gebed
en het vieren van de liturgie, nu noodgedwongen op afstand
via internet of de TV
Paus Franciscus vraagt ons om in de
meimaand te bidden tot Maria om troost voor
de mensen die rouwen om hun overleden
dierbaren, die soms begraven zijn op een
manier die hen zielsveel pijn doet, om
bijstand voor allen die zich zorgen maken om
hun dierbaren die ziek zijn en om vertrouwen
voor wie zich zorgen maken over de
onzekere toekomst en over de gevolgen voor
de economie en de werkgelegenheid.
Daarvoor bidden we niet alleen. We zetten ons daarvoor ook
in als parochie. Omdat we handen en voeten geven aan ons
geloof als gemeenschap van geroepenen.
Wilt u de parochie daarom juist ook in deze tijd financieel
ondersteunen. U kunt uw gift overmaken op onderstaand
rekeningnummer NL95INGB0000271753 ( HHPP St. Jan)
Met dank namens de penningmeester

