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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Hoi, ik ben Job Oostveen, 8 jaar oud. Ik ben de 

oudste van drie broertjes. Ik speel het liefst de 

hele dag buiten. Vooral skeeleren, buiten 

voetballen en klimmen doe ik graag. Ik vind 

het kerstspel het leukst om te doen. Dan ben 

ik graag herder. 

 

Hoi, ik ben Lotta van Dijk en ik ben 8 jaar. Ik 

ben dol op paardrijden en buiten spelen en ik 

heb heel veel zin om mijn Eerste Heilige 

Communie te doen.  

 

Hallo, ik ben Olivia Burke en ik ben 8 jaar. 

Mijn vader komt uit Ierland en ik ben zelf 

geboren in Engeland, waar ik ook heb 

gewoond tot eind 2019. Ik zit nu in groep 4 

van de Martin Luther Kingschool en mijn zusje 

Erin zit in groep 3. Op maandag heb ik 

pianoles en op donderdag speel ik tennis bij 

Tautenburg. Maar mijn allergrootste hobby is 

Iers dansen. Dit is niet zo heel bekend in 

Nederland en iets dat ik al doe sinds mijn 4e. 

Het is heel technisch en je gebruikt alleen je 

benen tijdens het dansen. De meeste mensen 

kennen wel Lord of the Dance waardoor Iers 

dansen wat bekender is geworden. Ik kijk uit 

naar mijn communie vooral omdat mijn 

vriendin Lotta ook communie gaat doen met 

mij. 
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Hallo, ik ben Amélie Mulder en ik ben 8 jaar 

oud. Als ik naar ballet ga dan word ik helemaal 

vrolijk van het dansen en de muziek. Van 

luisterboeken geniet ik en ik ben dol op 

verhalen. Van alles om je heen kun je iets 

maken, zo knutsel ik een auto van een doos of 

maak ik mijn eigen mini bieb. Vakantie samen 

met mijn ouders, 3 zusjes en onze honden 

Max en Fox is fijn. De Sint Maartensoptocht 

heb ik wel gemist dit jaar, dat vind ik altijd 

gezellig in het donker zingen en natuurlijk 

lekker snoepen.   

 

De Eerste Communie viering is op 

zondag 9 mei 

 

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
 
Zondag 21 maart 10.30 uur:                                          Zondag 28 maart 10.30 uur: 
Gebedsviering                                                                   Eucharistieviering 
An Kolfschoten                                                                  pastor Jozef Wissink 
Gijsbert van der Linden                                                   Peter Steijlen 
en zangers Maartenskoor                                               en zangers Maartenskoor 
 
Misintenties : heer Etwald Goes; mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; mevrouw Rian Oorthuizen 
– Keijzer; mevrouw Lida Schuurman - van der Woude; ouders Kees en Lucy Thijs; heer Ben 
Woorts; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen – Zuidberg;  
mevrouw Connie Zuk - van der Laan 
 
Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252 
Ook voor opgeven intenties   
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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