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Op weg naar Pinksteren
Het pinksterfeest wordt weleens het geboortefeest van de Kerk genoemd.
Overal gingen mensen rond Schrift en Eucharistie bijelkaar komen.
De eerste geloofsgemeenschappen werden gevormd.
Ook wij hopen dat we gauw weer bijelkaar kunnen komen!
Vanaf 1 juni zal er met een beperkt aantal mensen weer iets mogelijk zijn.
Ondertussen zijn we in de parochie ook zelf bezig met de vraag hoe we vorm
kunnen gaan geven aan kerk-zijn in een anderhalve meter-maatschappij.
Binnenkort zult u er meer over horen.
Stort uw Geest uit over jong en oud; over man en vrouw; over west en oost.
Stort uw vuur uit in het hart van de mensen
in de mond van de mensen, in de handen van de mensen.
Zend uw adem neer over hen die geloven; over allen die twijfelen
over allen die liefhebben; over allen die eenzaam zijn.
Stort uw vuur uit over de woorden van de mensen
over het zwijgen van de mensen; over de talen van de mensen
over de liederen van de mensen.
Zend uw adem neer over allen die toekomst bouwen
over hen die het goede bewaren; over hen die het leven behoeden
over allen die schoonheid scheppen.
Stort uw Geest uit over de huizen der mensen
over de steden der mensen; over wereld der mensen
over alle mensen van goede wil.
Hier en nu over ons: stort uw Geest uit.
Online viering
Zaterdagavond 23 mei om 19.00 uur wordt een viering live uitgezonden vanuit de
Dominicuskerk. U kunt de viering volgen via de knop “online parochievieringen”
op de welkompagina van de website: www.sintvitusparochie.nl

Laudato Si: over de ‘zorg voor het gemeenschappelijke huis’.
Precies vijf jaar geleden is de encycliek ‘Laudato Si’ van Paus Franciscus
uitgekomen. De pastores hebben nu een serie beschouwingen geschreven over
deze rondzendbrief. U kunt de serie vinden op de website van onze parochie.
In de komende maanden zullen we aandacht blijven besteden aan de thema’s
van Laudato Si’.
Kapel en Kerk open
Op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is de Bonifatiuskerk in Leeuwarden
open voor bezinning en bezichtiging.
Elke dinsdag, woensdag en donderdag is de kapel naast de Bonifatiuskerk open
tussen 9.30 en 12.00 uur voor gebed of het aansteken van een kaarsje.
Vitusdag 2020: Doe mee en maak muziek!
De Vitusdag zou in het teken staan van liturgie en muziek dit jaar tijdens een
mooie openluchtviering in het buitengebied. Zoals u zult begrijpen kan ook deze
viering jammergenoeg niet doorgaan. Wel willen we de heilige Vitus graag in het
zonnetje zetten met muziek. Zou u een filmpje willen toesturen met een muzikale
bijdrage naar kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl ? Als u een instrument
bespeelt of mooi kunt zingen, neem het op. Kies een muziekstuk uit dat u mooi
vindt of dat past bij Vitus, bij de parochie of bij uw gevoelens van dit moment.
Alle filmpjes zetten we op onze website, zodat het iedereen een moment van
vreugde kan bezorgen en we blijven beseffen dat we samen kerk zijn, verbonden
met elkaar op de mooie momenten en op de droevige momenten.
Hulp voor mensen in financiële moeilijkheden
Het Rode Kruis is een actie gestart om mensen die het nu financieel moeilijk
hebben te ondersteunen met voedselbonnen en voedselpakketten. Het Rode
Kruis heeft kerken en andere organisaties gevraagd hierin te bemiddelen. Heeft u
door de coronacrisis moeite om de kosten voor het dagelijks levensonderhoud te
dragen, dan kunt u zich melden bij pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682 of
pastor.minnema@sintvitusparochie.nl

Met deze nieuwsbrief hopen we zoveel mogelijk parochianen te bereiken.
U kunt daarbij helpen door in uw omgeving te vragen of men de nieuwsbrief
ontvangen heeft. Zo niet: dan kan een emailadres doorgegeven worden aan het
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl onder vermelding van "nieuwsbrief" of
wellicht kunt u de brief uitprinten voor die persoon.
Pastoor van der Wal, 058-2894090
Pastor Germa Kamsma-Kunst, 06-12804205
Pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682

