ZIEKENDAG
We organiseren een gemeenschappelijke
dag voor onze zieken en ouderen voor de
parochianen van De Hoef, Vinkeveen en
Mijdrecht / Wilnis.

ZIEKENDAG

Deze dag geeft u de gelegenheid om
samen met anderen het leven in al zijn
goede en moeilijke momenten te vieren.
De kosten voor deze dag zijn € 5,00 per
persoon. Contant te betalen op de dag
zelf.
U bent van harte uitgenodigd.
Namens het Pastoraal Team,
pastoor Gerard Griffioen.

Parochie St. Jan de Doper
ZIEKENDAG
ZATERDAG
25 NOVEMBER 2017
In de kerk
H. Johannes de Doper
te Mijdrecht/Wilnis
Aanvang 11.00 uur.

Kerklaan 2
3645 EV Vinkeveen
0297 - 26 50 46
maandag t/m donderdag
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl

Parochie St. Jan de Doper
HANDOPLEGGING EN ZEGEN/
ZALVING
H. Johannes de Doper
Aanvangstijd: 11.00 uur
Zaterdag 25 november 2017

UITNODIGING

PROGRAMMA

Leven is mooi. Het is ons gegeven:
geschenk van God, zo geloven we.
We zijn er dankbaar voor.

PROGRAMMA VAN DE ZIEKENDAG

Soms gaat het in het leven anders dan je
verwacht. Je wordt ouder, maar ook het
aantal klachten neemt toe. Je krijgt
allerlei kwaaltjes en wordt stapje voor
stapje meer afhankelijk van mensen om
je heen.

(Voor vervoer kan gezorgd worden, dit dan
graag aangeven bij het aanmelden.)

Je kunt door een ziekte getroffen worden,
soms zelf al op jonge(re) leeftijd.
Het roept vragen op als:
Wat overkomt mij? Waarom nu?
Waarom mij? Wat geeft nog kracht?
Wie staat me bij?
En God, waar is God nu?
Dat valt niet mee…
Daarvoor heeft Jezus Christus ons een
sacrament gegeven: het sacrament van de
ziekenzalving. Tijdens de viering van dat
sacrament worden handen opgelegd en
wordt er gezalfd met H. Olie. Er wordt
gebeden om kracht en wijsheid, om moed
om het vol te houden en om Gods aanwezigheid in deze moeilijke levensfase.

Locatie: H. Johannes de Doper
te Mijdrecht/Wilnis

11.00 uur: Viering in de kerk
H. Johannes de Doper waarin
handoplegging, zegen / zalving.
12.30 uur: koffie met een broodje en
gelegenheid tot ontmoeting en
gesprek met elkaar in de Driehuiszaal
(tegenover de kerk).
(Uw familieleden en bekenden zijn hierbij
van harte uitgenodigd).

ZIEKENZALVING
Een wijs collega sprak eens in een preek
bij de viering van de ziekenzalving:
“Lieve mensen. Wanneer u dit sacrament
ontvangt, betekent dit zeker niet dat de
uitvaartonderneming bij u voor de deur
staat!”
Dit sacrament is bedoeld als een
sacrament ter bemoediging. U kunt het
dus in uw leven meerdere keren
ontvangen.
Juist op die momenten dat het leven pijn
doet en vragen geeft, waarop we niet
zomaar een antwoord kunnen geven, is het
goed om dit sacrament te ontvangen, en te
ervaren dat God ons mensen nabij is.

(foto’s Bron: Reliwiki)

ST. JAN DE DOPERPAROCHIE
Aanmelden via
Centraal secretariaat
Kerklaan 2
3645 EV Vinkeveen
0297 - 26 50 46
maandag t/m donderdag
9.00-12.30 uur
Email:
sintjandedoper.cs@gmail.com

