De Omroeper
Infoblad van de geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Waalderweg 3, 7263 RX Mariënvelde
Telefoon: 0544 - 35 12 30
Banknummer: NL 74 RABO 01600.02.648
Website: www.paulus-ludger.nl
E-mail: marienvelde@paulus-ludger.nl
E-mail Omroeper: infobladomroeper@gmail.com
Noodwacht
Voor sacrament der zieken, ziekenzegen of afspreken van
een uitvaart is dag en nacht bereikbaar: 06 – 19 01 72 92
*********************************************************************************
Iedere maandag is van 10.00 – 11.30 uur de beheercommissie
aanwezig in het parochiecentrum. Telefonisch bereikbaar op
0544 – 35 12 30.
Misintenties of jaargedachtenissen opgeven kan iedere
maandag van 10.00 – 11.00 uur in het parochiecentrum.
De eerstvolgende viering is op zondag 30 oktober. Dit is de
Allerzielenviering. Wilt u hiervoor intenties opgeven: dit is
mogelijk tot en met maandag 17 oktober a.s.
De volgende Omroeper verschijnt omstreeks 20 oktober.
*********************************************************************************
Viering in Mariënvelde
Zondag 25 september 09.30 uur:
Oecumenische viering samen met
Protestante Gemeente Halle
Voorganger: Mevrouw Janssen
Zang: Gemengd koor
Koster: Wilma Waenink
Lector: Truus Berendsen + lector uit Halle
Collectanten: Bennie Rouwhorst, Joop Immink
1

Zondag 25 september 2022
Oecumenische viering
Thema: Armoede en rijkdom
Intenties van onze geloofsgemeenschap voor:
Riek Reukers-te Roller; Epi Segers; Agnes Heutinck-Lankveld;
Dien Mombarg-Krabben; Fiene Rouwhorst-Nijrolder; Til IJzereefImmink.
Jaargedachtenis met intentie voor:
Frans Reukers; Overleden ouders Reukers-Sprenkelder;
Jan Hummelink; Gerardus Melchers.
Ook bidden wij in deze viering voor:
Henk Melchers; Jan Karnebeek en Albrecht; Bennie en Marietje BaksHuirne; Aloys Immink; Johan en Annie IJzereef-Stapelbroek; Johan
Goldewijk; Overleden ouders Baks-Kasteel; Papa en mama MombargBaks; Herman Baks; Bernard Fels; Bernard IJzereef (Oldemoat);
Bennie Goldewijk; Voor onze Ellie en Ingrid; Annie, mama KarnebeekRietberg; Miep Hulshof-Hendricks; Overleden ouders Immink-Heister;
Uit dankbaarheid; Gerrit Jan Chevalking; en om Gods zegen over onze
geloofsgemeenschap.
*********************************************************************************
Wij hebben afscheid genomen van:
Til IJzereef-Immink
Til is overleden op 8 augustus 2022 op
de leeftijd van 86 jaar.
De uitvaartviering en begrafenis heeft plaatsgevonden op
13 augustus op ons parochieel kerkhof.
Dat zij mag rusten in vrede….
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en de mooie
en goede herinneringen aan haar het verlies verzachten…
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Jaarvergadering
Op maandag 19 september a.s. om 20.00 uur is de jaarvergadering
van onze geloofsgemeenschap in Zaal Wieggers.
U bent van harte welkom!!!
Kerkbalans.
Bij de uitnodiging ontvangt u ook een formulier om bij te dragen aan de
actie Kerkbalans. Deze kunt u invullen en worden na de
jaarvergadering weer bij u thuis opgehaald. De volgende personen
gaan ze ophalen: Annemieke Mombarg, Joop Rouwhorst, Rieneke
Karnebeek, Agnes Wieggers, Erik Stoverink, Jan Berendsen, Anita
Spekschoor en Irma Baks.
Heggen knippers BEDANKT!
Op vrijdag 9 september jongstleden zijn de heggen bij de kerk en de
begraafplaats weer mooi geknipt.
Degene die hiermee geholpen hebben willen we bij deze graag
bedanken. Hopelijk helpen jullie ons volgend jaar weer!!
Beheercommissie Mariënvelde
Oecumenische viering
Op zondag 25 september om 9.30 uur is er weer een viering samen
met de Protestantse Gemeente Halle in onze parochiekerk.
U bent allen van harte welkom om deze viering bij te wonen!
Kruisjassen
Vrijdag 16 september: kaarten in de BMV
Met mooie vleesprijzen.
Aanvang 19.30 uur.
*********************************************************************************
Als je in het bos

De stilte om je heen kan voelen
Bomen in een mooie herfstkleur kan bewonderen
Dan heeft de natuur jouw hart zachtjes aangeraakt
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Ontmoetingsmorgen
Het is inmiddels 3 jaar geleden dat er een “Ontmoetingsmorgen”
werd georganiseerd in Ha-Zi-Ma-verband.
Dit jaar willen we dat weer doen op woensdagmorgen 5 oktober 2022.
Er is dan een Eucharistieviering waarin pastoor H.de Jong voorgaat.
Ook is er de gelegenheid om de Ziekenzalving te ontvangen.
Om 10.00 uur ontvangen wij u graag met koffie of thee.
Na de viering om 10.30 uur is er gelegenheid voor een drankje.
We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke broodmaaltijd.
Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 5.00.
U kunt zich hiervoor opgeven tot en met maandag 26 september,
tijdens het spreekuur op maandagmorgen in het parochiecentrum
telefoon 35 12 30 of op telefoonnr. Berendsen 35 12 87.
Gr. Pastoraatgroepen Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde.
*********************************************************************************
Begin van de herfst
Sowieso is het begin van de herfst niet altijd in overeenstemming met
je gevoel. Sommige jaren kan het tot diep in de
herfst zomers aanvoelen en kunnen de temperaturen hoog blijven;
andere jaren voelt het al als een gure herfst nog ver voordat de zomer
ten einde loopt. Ook zijn het ene jaar bomen nog lekker lang groen en
het andere jaar niet. Je zult dan ook wel begrijpen dat ons gevoel geen
goede indicator is van wanneer de herfst begint.
Gelukkig zijn er wel goede methoden om te bepalen wanneer de herfst
begint. De meest gebruikte methode om het begin van de herfst te
bepalen, is door te kijken wanneer de astronomische herfst begint. Bij
de astronomische herfst wordt de start van de herfst bepaald aan de
stand van de aarde ten opzichte van de sterren.
Rond 21 september breekt het “herfstpunt” aan. Het herfstpunt is
wanneer de positie van de aarde in haar baan precies tegenover de
positie bij het aanbreken van de lente staat. Waarom hebben wij voor
deze datum gekozen? Het is de meest betrouwbare datum, omdat
deze vrijwel elk jaar op dezelfde dag valt. Het kan ook op 22 september
of 23 september plaatsvinden, maar voor het gemak wordt 21
september aangehouden als startdatum.
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