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Vanuit de locatieraad
Locatiegids
Stand van zaken. Binnenkort gaan we online met de nieuwe locatiegids, dus houd de website in de gaten.
Website
De plannen rondom de nieuwe website nemen steeds vastere vormen aan. Geleidelijk zijn we vanuit de
structuurfase in de designfase terechtgekomen. De komende maanden zal dan ook de focus liggen op het
daadwerkelijk bouwen van de nieuwe website. In ieder geval is duidelijk dat we ook in de nieuwe situatie mensen
nodig hebben die het nieuws willen schrijven. Het vullen van de website gebeurt straks niet meer per
parochiekern, maar zal worden gestandaardiseerd per onderwerp.

Vanuit de pastoraatsgroep
Op 28 augustus zal pastoor Van Zaal zijn afscheidsviering in onze parochiekern houden. De viering zal starten om
11 uur en na viering is er gelegenheid om de pastor nog persoonlijk de hand te schudden. Een officiële uitnodiging
volgt later nog wanneer er meer details bekend zijn over het afscheid.

Berichten van het secretariaat
Voorraad parochiehuis
Mocht er iets op zijn in de keuken van het parochiehuis (bv koffie/thee, vaatwastabletten of vuilniszakken) dan
kun je van veel dingen een voorraad vinden in de ijzeren kast die in de doorloopgang staat van het parochiehuis
naar de kerk. Mocht het daar niet (meer) staan, wil je dan een mailtje sturen naar het secretariaat? Dan zorgt
Femke dat het wordt aangevuld.
Jubilea
Het secretariaat wil een overzicht gaan maken van hoe lang mensen al lid zijn van een werkgroep of
vrijwilligerswerk doen bij de kerk. Willen de coördinatoren van hun werkgroep bij hun leden navragen vanaf welk
jaar zij in de werkgroep zitten en dit overzichtje opsturen naar het secretariaat?
Kopieerapparaat
Al enige maanden is het kopieerapparaat die in de gang van pastorie staat, stuk. Er staat nu een (klein)
vervangend apparaat dat geschikt is voor het maken van maximaal 9 kopieën per origineel. Mocht je meer dan 9
kopieën per origineel nodig hebben, dan kun je dit beter laten stencilen door de vrijwilligster van de stencilgroep.
Via het secretariaat kun je vragen of je stencilwerk uitgevoerd kan worden. Wel graag tijdig aanvragen (dus niet
op de dag dat je het nodig hebt). De locatieraad is bezig om een nieuw apparaat aan te schaffen dat zowel kan
kopiëren als stencilen. Zodra bekend is wanneer dit nieuwe apparaat komt, zullen wij jullie daarover informeren.
Vacatures
 Coördinator werkgroep Ouderen Felicitatie; info via Will van Leeuwen;
 Coördinator catechese, info via Sebastiaan van Alphen;
 Bezorgers Morgenster, info via Femke vd Sman.
Persoonswisselingen werkgroepen
Willem le Rutte volgt Eugène Smit op als secretaris van Laus Deo.
Rebecca Niles volgt Ilonka ten Broeke op als voorzitter van de communiewerkgroep.

Vanuit de werkgroepen
De Vrolijke nootjes heeft een eigen Facebook pagina.
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De communiewerkgroep zoekt nieuwe leden
Voor het komende communiejaar ben ik zoek naar nieuwe enthousiaste leden die samen met mij de
communicanten willen voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie.
Er ligt al een heel mooi project en goed uitgewerkte draaiboeken waar we mee kunnen werken. Maar natuurlijk is
er ruimte voor eigen inbreng.
Ben jij praktisch of meer van de inhoud of ben je heel creatief? Vind je het leuk om met kinderen in de leeftijds
groep van 8 jaar te werken. Of heb je zelf komend jaar een communicant en wil je graag mee helpen?
Neem dan contact met mij op: communie.bartholomeus@gmail.com .
Voor de agenda:
- Vrij 10 juni : inleverdatum kopij Morgenster
- Zo 28 augustus : afscheid pastor van Zaal
- Vrij 9 september : Bartholomeusfeest
- Za 24 september : voorstelling ‘Mozes’ van de Vliegende Speeldoos (zie informatie hieronder)
- Za 19 november : patroonsfeest in Bergschenhoek
Femke van der Sman, Secretariaat
Ilonka ten Broeke, Locatieraad

En dan nog dit…..

Vooraankondiging: Musical sterren voor 1 dag gezocht !!!
De Vliegende Speeldoos komt weer naar Nootdorp-Ypenburg. Deze keer met de musical Mozes waarin kinderen
mogen meedoen.
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd worden hiervoor van harte uitgenodigd. Op zaterdag 24 september leren
jullie in 1 dag een musical. Dezelfde avond is de uitvoering.
Vier jaar geleden speelde de theatergroep ‘De Vliegende Speeldoos’ samen met kinderen met groot succes de
musical ‘Het Geschenk’ in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp.
De Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg heeft De Vliegende Speeldoos opnieuw uitgenodigd, dit keer met de
musical ‘Mozes’ op zaterdag 24 september. En opnieuw kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 hierin
meedoen, want voor elke leeftijdsgroep is een rol weggelegd.
De musical gaat over het Bijbelse verhaal van Mozes die het volk Israël uit het slavenland Egypte bevrijdt en met
het volk op weg gaat naar het door God beloofde land.
De musical wordt in één dag, samen met de theatergroep ingestudeerd en diezelfde avond om 19.00 uur voor alle
ouders, familieleden en vrienden opgevoerd.
Uitnodigingen om zich aan te melden worden verspreid via de kerken en de basisscholen. Maar ook wie dit leest
en mee wil doen kan zich aanmelden via: musicalmozesnootdorp@gmail.com (graag met naam/leeftijd/ je
basisschoolgroep na de zomer/telefoonnummer/eventuele dieetwensen en/of allergieën).
We hebben die dag ook hulp nodig bij het begeleiden van de groepen kinderen. Hulp is nodig bij het knutselen,
schminken, eten en drinken, schoonmaken, decorbouw en techniek. Iedereen ouder dan 13 jaar kan zich
daarvoor aanmelden bij het zelfde e-mailadres. Hier kun je ook terecht voor vragen. Zowel kinderen als helpers :
aanmelden vóór 1 juli (er kunnen max. 120 kinderen meedoen). Na 1 juli ontvangen kinderen en helpers verdere
informatie over 24 september.
Wie dit mooie evenement voor kinderen een warm hart toedraagt en financieel wil steunen om de onkosten te
dekken kan een bedrag overmaken op giro NL35 RABO 0347 1548 59 t.n.v. H.J. van Herk – Berkhof o.v.v. ‘Musical
Mozes 24 september’.
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