Vormselgroep
Woensdag 28 maart zijn wij met een aantal
vormelingen naar de chrisma-mis gegaan in
Haarlem.
Wat een belevenis! De bisschop die de
eucharistieviering voorging, heel veel priesters,
diakens, belangstellenden en jeugd. Prachtig voor de kinderen om mee te maken,
te zien dat ons geloof springlevend is! Na de viering hebben wij het chrisma
meegenomen naar de parochies in onze regio.
Werkgroep vormelingen,
Inge en Anita

Vormselgroep
Op vrijdag 6 april hebben wij de laatste voorbereidingsbijeenkomst gehouden
voor de vormelingen. Deze avond mochten we Mgr. Hendriks welkom heten. Na
een gesprek in de kring over wie de Mgr is en wat hij doet, gingen de kinderen in
groepen uiteen om in het werkboek te werken. Mgr. Hendriks ging elke groep
langs om de ‘werken van barmhartigheid’ uit te leggen. Een mooie avond waarin
de vormelingen kennis konden maken met hun vormheer.

REGIO - BIJEENKOMSTEN
JONGEREN
De bijeenkomsten worden door Regio
Breed georganiseerd voor jongeren van
12+. KOMEN JULLIE OOK???
Jongeren die bekend zijn bij deze groep
zullen persoonlijk per mail worden
uitgenodigd voor de diverse
activiteiten. Wanneer je ook graag mee
wilt maar nog niet bekend bent bij ons
geef je dan op via
jongerenregionoordkop@gmail.com of
het welbekende adres van onze
parochie.

Er staat een regio jongerenviering gepland op zondag 3 juni!

The Passion, Amsterdam Bijlmer
Op 29 maart zijn een aantal Tigers naar Amsterdam gegaan om daar The Passion
life mee te maken! Wat een prachtige avond! Eerst de Heilige Mis van Witte
Donderdag in de Sint Urbanuskerk met Mgr. Hendriks als voorganger. Daarna te
voet naar de Bijlmer om the Passion mee te maken. Supermooi en een belevenis om
hier bij te kunnen zijn.

THE TIGERS OF GOD van onze regio!
‘Wees moedig en sterk, laat alles
gebeuren met liefde’
1 Kor. 16,13 WEES EEN TIJGER VAN
GOD.
Volg de jongeren ook op facebook,
Instagram en snapchat.

