
AGENDA VAN DE GROEPEN 

-in het Trefpunt, tenzij anders vermeld- 

 

Crèche (0-3 jr.) Tijdens de Hoogmis of Gezinsmis.      

Kinderkerk (4-6 jr.) Tijdens de Hoogmis op zondag. 

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. (7-11 jr.) 

Vrienden van Jezus 24, 31 aug. & 7 sept. 08.00 uur. Zie blz. 10. 

E. H. Communie 4 sept. 09.00 uur Terugkom ochtend. Zie blz. 10. 

Start medewerkers catechesegroepen: 26 aug. 19.00 uur dagkapel. 

α-cursus  6 sept. 18.45 uur. Zie blz. 12. 

Voetspoor   7 sept. 10.00 uur. Zie blz. 13. 

Ouders van jonge kinderen 30 aug. 10.00 uur. Zie blz. 12.   

Bijbellezen I  1 sept. 10.15 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II  25 aug. 09.30 – 11.00 uur. 12. 

Bijbellezen III  -- 20.15 – 21.30 uur. 

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.15 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  --  19.45 uur. 

 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        20 aug. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag          21 aug. 21
e
 zondag door het jaar.   

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

zaterdag        27aug. 19.00 uur H. Mis. 

zondag         28 aug. 22
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Mis the Prince of Peace, W. Lloyd 

Webber. 

vrijdag          2 sept. 10.00 uur H. Mis voor ouderen.    

zaterdag        3 sept. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag          4 sept. 23
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Gezinsmis. Zie blz. 4. 

donderdag    8 sept. Maria Geboorte 19.00 uur H. Mis in de kerk. 

Dagkapel  
 

maandag t/m vrijdag   08.15 uur Lauden. 

dinsdag en donderdag   08.45 uur H. Mis. 

maandag, woensdag en vrijdag 19.00 uur H. Mis. 

Maandag, woensdag en vrijdag 18.30 uur Vespers. 

maandag t/m vrijdag  14.30 - 15.30 uur Gelegenheid tot gebed. 

dinsdag  10.00 - 11.00 uur  Aanbidding. 

woensdag  19.30 uur Mariaviering na de H. Mis. 

donderdag   19.00 - 20.00 uur  Aanbidding. 

 

Biechtgelegenheid 
 

Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening 

vrijdag van 18.00 – 18.30 uur of op afspraak.  

 
 

Laatste nieuws tijdens de reis op de WJD-wand, radio en tv 

De WJD zijn veel meer dan alleen een pelgrimage voor jongeren, het is een 

teken van hoop voor de gehele Wereldkerk! Via allerlei kanalen kunt u dit 

geloofsfeest meebeleven. Om te beginnen zal de WJD-wand in het portaal elke 

week worden voorzien van het laatste nieuws van onze eigen jongeren. Elke dag 

sturen zij berichten op, die op de WJD-wand worden gepubliceerd.  

Op radio en tv verzorgt het RKK een aantal speciale uitzendingen:  

De dagelijkse tv bulletins van 15 t/m 19 augustus, vanaf 17:05 op Nederland 2. 

Zondag 21 augustus vanaf  9:05 een laatste bulletin met aansluitend de H. Mis 

om 9:30 met Paus Benedictus XVI en alle jongeren live vanuit Madrid! Kijken 

dus!  

Radio 5: dagelijks vanaf 15 augustus van 19:00 tot 20:00 uur. 

 

Wij hopen, dat allen die vanaf een afstand het gebeuren in Spanje volgen, 

geraakt mogen worden van het getuigenis wat door honderdduizenden jongeren 

zal worden gegeven, namelijk dat zij echt ”Geworteld en opgebouwd worden in 

Jezus Christus, standvastig in het geloof” zoals het thema van deze WJD luidt. 

U wordt van harte uitgenodigd om de WJD te ondersteunen met uw gebed! 


