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AGENDA 2017
week 37
Zondag
17 sept. Vierentwintigste zondag door het jaar.
09.15 uur
Communieviering m.m.v. het Caeciliakoor.
Voorganger pastor H. v.d. Reep.
Na de viering is er koffie drinken in de Priester Hendrik zaal.
Donderdag 21 sept.
09.00 uur
Communieviering.
Voorganger pastor A. v. Aarle.
Zondag
24 sept. Vijfentwintigste zondag door het jaar.
11.15 uur
Eucharistieviering met kinder- en tienerkoor Akkoord.
Voorganger pastoor J. Glas.
Na de viering is er koffie drinken in de Priester Hendrik zaal.
Donderdag 28 sept.
09.00 uur
Eucharistieviering.
Voorganger pastoor J. Glas.
Zaterdag
30 sept. Weekend van zesentwintigste zondag door het jaar.
19.00 uur
Communieviering m.m.v. het koor Resonans.
Voorganger pastor M. Hoogenbosch.
OVERLEDEN
16 juli
Riet Rijkelijkhuizen-v. Leeuwen.
01 aug
Jan Markwat.
20 aug
Jo van Tol.
MISDIENAARS
17 sept.
Merel v.d. Hoorn.
24 sept.
Maurits Snoek en Toine Visser.
30 sept.
Merel v.d. Hoorn.
SYMPOSIUM
Op vrijdag 6 oktober vindt weer het jaarlijks symposium plaats in de Petruskerk in Roelofarendsveen.
Het symposium zal gaan over het thema: "Voltooid leven, Zegen of vloek".
Twee sprekers zullen ons aan het denken zetten:
Dr. Tjaard Barnard, Remonstrants theoloog en predikant in Rotterdam.
Dr. Huub Flohr, katholiek moraaltheoloog en rechtsgeleerde.
Het jongerenkoor Faith zal die avond zingen.
De avond is van 19.30 uur tot 22.15 uur. Om 18.45 uur is de kerk open.
Achter in de kerk liggen flyers met meer informatie.

MISINTENTIES
Zo 17 sept.
Do 21 sept.
Zo 24 sept.

Do 28 sept.
Za 30 sept.

Elisabeth Johanna Heuzen-Hogeboom en overl. familie.
Overl. ouders v. Velzen-Wijfjes.
Mart Vlasman.
Hubertus Antonius v. Egmond.
Siem v. Egmond.
Hans de Jong.
Eef v. Wijk.
Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft.
Harry Heuzen.
Bram de Haas.
Hans Beuk.
Voor alle parochianen die zich gesteund voelen door ons gebed.
Uit dankbaarheid voor een goede genezing.

KERK OPEN
In de zomermaanden is de kerk open geweest om belangstellende voorbijgangers en andere
geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen onze mooie St. Jan de Doper kerk te kunnen bezichtigen.
Met behulp van een bord aan de weg werd steeds aangegeven dat de kerk open was en dat heeft goed
gewerkt. Er is veel belangstelling geweest om de kerk te bezoeken. De bezoekers kwamen uit
verschillende landen en waren enthousiast over onze kerk.
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die deze middagen in onze kerk aanwezig waren.
VREDESWEEK
STEUN GEWELDLOOS VERZET EN GEEF! VREDESWEEK 2017
Van 16 tot 24 september is het Vredesweek. Een week waarin PAX aandacht vraagt voor een
vreedzame benadering van conflicten die overal in de wereld levens verwoesten.
Niet alleen internationaal nemen spanningen toe, maar ook in ons eigen land zorgen populistische
geluiden voor een steeds grotere kloof tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geroepen en weinig geluisterd.
In deze Vredesweek willen we samen luisteren en kijken naar onze beelden van vrede.
Iedere bijdrage helpt, alvast hartelijk dank. Folders hierover ligt achterin de kerk.
VIERING VREDESWEEK IN WOUDSE DOM
De viering in het kader van de vredesweek is op vrijdag 22 september a.s. om 19.30 uur.
De voorgangers in deze dienst zijn ds. Mariska Kloppenburg (Rijnsaterwoude) en ds. Jelis Verschoof.
Cock Zwaan speelt orgel en het kinder- en tienerkoor Akkoord o.l.v. van Marina v. Dam zal een aantal
liederen voor ons zingen.

