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Hier is die dan! De eerste nieuwsbrief van het pastorale team. In deze
coronatijd zoeken wij als pastoresteam naar mogelijkheden om zoveel
mogelijk in contact te blijven met u als parochiaan.Dit is ook een van de
mogelijkheden. Voor ons is het nog even uitvinden hoe het allemaal werkt en
wat er allemaal in kan. Maar wij willen informatief en nieuwtjes van het
pastorale team kunnen delen met u. Hoe vaak deze nieuwsbrief zal worden
verspreid is nog niet helemaal duidelijk, maar we willen in iedergeval een
begin maken. Wij hopen dat u er wat aan hebt, veel leesplezier.
Pastoor Marc Oortman

In de Meimaand
Mariamaand nodigt het
pastorale team u allen uit
om bij het dagelijks rondje
bewegen een bezoek te
brengen aan één van de
dertien Mariakapellen in
onze drie parochies. U wordt uitgenodigd
om bij uw bezoek aan Maria een selfie te
maken. Als u zich bevindt in de
risicogroep, kunt u ook meedoen. Maak
een selfie met Maria in uw eigen
woonomgeving.
Verzend de foto's naar
pastordoornbusch@gmail.com.
Er zijn natuurlijk ook prijzen te winnen.
Als u een Mariakapel gaat bezoeken
denk hierbij aan de RIVM richtlijnen!

De Eerste Communievieringen zijn
uitgesteld tot het mogelijk is in
overeenstemming met de richtlijnen van
het RIVM. Vanuit het pastorale team
hebben we een filmpje gemaakt. We
vinden het heel erg jammer dat de Eerste
Communievieringen niet doorgaan en we
missen de voorbereidingsbijeenkomsten
voor de kinderen en de ouders. Als
opdracht maken de kinderen samen een
vriendschapsslinger voor het grote feest.

De jongeren van M25 Parochie De Goede Herder en HH.
Jacobus en Johannes en de Jongeren van M25 de Heilige
Geest komen wekelijks via livestream bij elkaar om te
ontmoeten en hun activiteiten vorm te geven.
Ze zijn onlangs bij een ondernemer geweest om twee potten
snoep te brengen met kaarten die ze zelf gemaakt hebben 'als
hart onder de riem' in deze coronatijd.
En de jongeren hebben een spandoek gemaakt voor in de tuin
van het verpleeghuis in Delden met een troostende tekst. Ook
daar hebben ze eigen gemaakte kaarten afgegeven.

Samen vieren via youtube en de kerkomroep
Nu de kerken gesloten zijn in verband met covid-19 is er elke zondag een besloten
Eucharistieviering om 9.30 uur vanuit de Blasius in Delden. Deze zondagse worden
gestreamd op YouTube. Als u de volgende link aanklikt
https://www.youtube.com/channel/UCcKcd0R3ArNqLUZ139qkY8g
komt u op het kanaal en kunnen we samen vieren. Tevens is de viering ook te beluisteren
via de kerkomroep.
Wij zouden het op prijs stellen dat u ook mee gaat doen met de offergave tijdens de
Eucharistieviering. De collecte kunt u overmaken op rekening nummer:
NL49RABO0109069625 t.n.v. Heilige Geest Parochie o.v.v collecte.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u contact@pastoraalteam.nl toe aan uw adresboek.

