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VERBONDENHEID
daarvoor willen wij samen 'leven' en 'werken' in Jezus' Naam.

Meimaand = Mariamaand
Het is nog steeds zoals vroeger... mensen zoeken troost en
steun bij Maria. Je ziet het aan de vele kaarsen die branden
aan de grot... Daarom nodigen wij iedereen uit om samen het
Rozenhoedje te bidden. Wij komen iedere dag samen
aan de grot om 19.00 uur... indien
het weer het 'toelaat'... Welkom!
In ontelbare beelden en mooie
schilderijen wordt Maria 'getoond'...
zij 'draagt' ons telkens weer e brengt
ons tot Jezus, onze Heer.

Parochiefeesten:5 mei en16 september
Dit jaar is het de dertigste maal dat de parochiefeesten
georganiseerd worden. Op zaterdag 5 mei zijn wij daarom
allen verwacht vanaf 14.00 uur om onze (klein-)kinderen te
komen bewonderen en om de goede werking van onze school
te
ondersteunen.
Dit
jaar
ook
bestaat
onze
parochiegemeenschap H.Familie tevens 70 jaar . Op 16
september zullen wij dit vieren met een feestelijke
eucharistieviering en een gastronomisch diner.
Meer info hierover krijgt u later.

Eucharistieviering: iedere zondag om 10 u!
Zondag 6 mei met koor Cantate
Zondag 13 mei met het OKRAkoor
donderdag 17 mei 10 uur: Onze Heer Hemelvaart
feestelijke viering met onze eerste communicanten
Zondag 20 mei gebedsdienst
Zondag 27 mei met het OKRAkoor: Pinksteren...
blije en 'geestdriftige' mensen stralen voor elkaar...

Zondag 3 juni met koor Cantate
Zondag 10 juni met OKRAkoor
Zondag 17 juni
Zondag 24 juni
Zondagen 1,8,15,22 en 29 juli
Zondagen 5,12,19 en 26 augustus

16 september... 70 jaar H.Familie!
KAV, KWB, OKRA, Onze 8, Patuljak, Chiro Ter Donk,
Scouts 62, Ziekenzorg, toneelkring Volharding, Kerkfabriek,
Vormselcatechese, de Zangkoren...kortom alle verenigingen
en werkgroepen zijn nu reeds uitgenodigd om op 16
september te komen meevieren!

INFO en 'contact' via onze website: www.schoten-hfamilie.be

