Franciscus Actueel
Actuele informatie uit de Heilige Franciscusparochie i.o.

Contact Pastoresteam:
dr. George Paimpillil, pastoor, geopallil@ziggo.nl
Julius Elferink, priester, pastorjulius@outlook.com
John Versteeg, diaken, ziekenapostolaat@gmail.com

Week 20: 12 mei t/m 19 mei 2019, 6e jaargang

Contact Franciscus Actueel:
Kopij voor deze nieuwsbrief
(maximaal 150 woorden,
Sluitingsdatum kopij
uiterlijk maandagavond)
en aan- of afmeldingen om
deze digitaal te ontvangen
kunt u versturen naar:
franciscusactueel@gmail.com

4e zondag van Pasen: Op deze tweede zondag in mei hebben we extra aandacht voor alle moeders
en grootmoeders. Maar ook voor hen die graag moeder hadden willen worden, maar voor wie dat om
de een of andere reden niet is weggelegd. Het zijn de moeders en grootmoeders in ons midden die
sleutelfiguren zijn in de doorgave van ons geloof. Zeker in de basisjaren van ons leven, als kinderen
van 0 – 7 jaren worden wij door onze moeders gevoed en gedragen en spelen zij de allerbelangrijkste
rol in onze eerste geestelijke vorming. De verhalen voor het slapen gaan, het voorlezen, ook van de
kinderbijbel, zijn allemaal momenten om het eigen geloof kenbaar te maken en te zaaien in de geest
en in de harten van kinderen en kleinkinderen. Het is niet voor niets dat deze Meimaand ook is toegewijd aan moeder Maria. Ook zij wil ons, als liefhebbende Moeder van de Kerk, door haar voorbeeld en
haar liefde inspireren tot een leven met een diepe gelovige inhoud. Vandaag dus een extra bloemengroet voor alle moeders en voor Maria.
Vieringen in de H. Franciscusparochie i.o. deze week
Dinsdag 14 mei

09.30

Eucharistieviering

Kruispunt/Velserbroek

Koffie na afloop

Woensdag 15 mei 09.30

Eucharistieviering

Adelbertuskerk

Koffie na afloop

Donderdag 16 mei 09.30
09.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Naaldkerk
Pieterkerk

Koffie na afloop
Koffie na afloop

Vrijdag 17 mei

09.30
09.30

Eucharistieviering
Woord- & Gebedsviering

Engelmunduskerk
Mariakerk

Koffie na afloop
Koffie na afloop

Zaterdag 18 mei

19.00
19.00

Taizéviering/Koor: Cantorij/Trinity Adelbertuskerk
Eucharistieviering
Mariakerk

Zondag 19 mei
10.00
10.00
10.30
10.30

Kerk gesloten/EHC in Mariakerk
Eucharistieviering/Eerste
Heilige Communie/Kinderkoor
Mariakerk
Eucharistieviering/Familiekoor
Eucharistieviering/Cecilia koor
Woord- & Gebedsviering

Adelbertuskerk
Mariakerk

Koffie na afloop
Koffie na afloop

Pieterkerk
Engelmunduskerk
Naaldkerk

Koffie na afloop
Koffie na afloop
Koffie na afloop

Mededelingen:
Vanuit het bestuur: Woensdagavond 15 mei is er een Conceptbeleid presentatie vanuit het bestuur
voor alle parochianen. De bijeenkomst is om 20.00 uur in de Naaldkerk. Iedereen is welkom.
4e Bijbelfilm over Mozes: Maandag 13 mei is er een vertoning in de Adelbertuskerk. De
inschrijving hiervoor is gesloten.
Op woensdagmiddag 15 mei om 14.00 uur is deze film ook te zien in de Pieterzaal in
de Pieterkerk. In mei, juni, juli zijn alle Bijbelfilmvertoningen op de woensdagmiddag
verplaatst van de Parochiezaal Engelmunduskerk naar de Pieterzaal in IJmuiden.

Rozenkransgebed in de meimaand: In de Mariakerk zal er in de meimaand elke dinsdagavond om
19.00 uur in de apsis en in de Naaldkerk elke dinsdagavond in de Benedenzaal van 19.30-20.00
uur de rozenkrans worden gebeden.
Bijbelse tuin in Hoofddorp: Het regionaal uitstapje naar de Bijbelse tuin in Hoofddorp in het kader
van het Bijbeljaar op zaterdag 18 mei wordt verplaatst naar een datum later in het jaar. Informatie
volgt.
Infomiddag en -avond pelgrimage Engeland: Donderdag 16 mei is er om 14.00 uur een
infomiddag over de bedevaart naar Engeland in de Pieterkerk, Zuiderkruisstraat 1, IJmuiden. Donderdag 23 mei 2019 is er een infoavond om 20.00 uur in het parochiecentrum
van de Mariakerk, Lingestraat 1, Haarlem-Noord.
Geef u op bij het Centraal Secretariaat: 06-556 27 670 of e-mail: info.franciscusparochie@gmail.com.
Eerste Heilige Communie Haarlem-Noord: Aanstaande zondag 19 mei is het eindelijk zover. Dan
gaan: Jitske, Riccardo, Thomas, Sofia, Cecile, Federico, Marysia, Seba, Karlijne, Noor, Irene en Lorenzo hun Eerste Heilige Communie doen; om 10.00 uur in de Mariakerk. Samen met de ouders van de
communicanten is de viering samengesteld, die als thema heeft: “Iedereen hoort erbij!”. Pastoor
George Paimpillil en diaken John Versteeg gaan samen voor. De liedjes worden gezongen door het
kinderkoor Mariakerk o.l.v. Chiel van Tok. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren!
De Werkgroep EHC Haarlem-Noord
175 jaar Mariakerk: Op woensdag 22 mei lezen wij het Bijbelverhaal Zacheus. Het
verhaal van de ontmoeting van Jezus met de tollenaar (Lc 19, 1- 10). Samen lezen we
de tekst van de evangelist Lucas. We ontdekken de opbouw van het verhaal. We ontdekken de kernwoorden van de boodschap die verteld wil worden. We laten ons raken
door de gevoelens die de boodschap oproept. Misschien is het toch niet een verhaal
voor kinderen alleen. Laten wij volwassenen ons ook vinden? U bent van harte uitgenodigd mee op reis te gaan in dit bijbelverhaal bij de poort van Jericho op weg naar
Jeruzalem. Parochiezaal Schoten, Lingestraat 1 te Haarlem van 19.30 u. - 21.00 u. Hans van Wijk
Activiteiten in de Franciscusparochie i.o .
Datum

Tijd

Locatie

Zo. 12 mei

13.30

Parochiecentrum Schoten Zondagmiddagplein

Di. 14 mei

19.00
19.30-20.00

Apsis van de Mariakerk
Naaldkerk/Benedenzaal

Rozenkransgebed
Rozenkransgebed

Wo. 15 mei

20.00-21.30

Naaldkerk

Conceptbeleid presentatie vanuit Bestuur

Do. 16 mei

10.00
14.00
14.00-16.00

Adelbertuskerk
Pieterzaal Pieterkerk
Openstelling Adelbertuskerk
Adelbertuskerk

Open koffieochtend
Infomiddag over bedevaart naar Engeland
Gelegenheid voor stil gebed, het aansteken van
een kaarsje of kennismaken met de kerk.
I-Pad spreekuur in de ontmoetingsruimte

Ma t/m Do
09.30-11.30
11 mei – 16 mei

Pieterkerk

Fatimakapel open. Bij het secretariaat ernaast
staat de koffie klaar.

Vr. 17 mei

09.30-11.30

Naaldkerk

Open kerk/Op de achtergrond zijn gastvrouwen
aanwezig

Zo. 19 mei

13.30

Parochiecentrum Schoten Zondagmiddagplein

Do. 23 mei

20.00

Parochiecentrum Schoten Infoavond over bedevaart naar Engeland

14.00-16.00

Activiteit

Centraal Secretariaat: 06-556 27 670 of info.franciscusparochie@gmail.com
Geopend: maa.-, dins-, woe.-, do.- en vrijdagochtend van 8.30 u. – 12.30 u. Kantooradres: Rijksstraatweg 28, 2022 DA Haarlem.
Contact deelparochies: Pieterkerk: Zuiderkruisstraat 1, 0255-52 34 56, St. Engelmunduskerk: Driehuizerkerkweg 113, 0255-51 41 25,
O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand/Naaldkerk: Frans Netscherlaan 12, 023-537 87 31, Kruispunt: Zon Bastion 3,
Mariakerk: Rijksstraatweg 355, 023-537 44 98, H. Adelbertuskerk: Rijksstraatweg 28, 023-526 16 26.

