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Datum: 5 nov. 2017.                                                                                              Nr: 338. 

Vieringen 
Woensdag 8 nov om 9.00 uur eucharistieviering. 

Zondag 12 nov om 11.15 uur eucharistieviering,  m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 15 nov. om 10 uur, eucharistieviering en ziekenzalving, m.m.v. de Cantorij. 

Agenda: 

Maandag 6 november : Vormselbijeenkomst in de achterkamer ('s-avonds, staat geen tijd bij) 

Woensdag 8 november om 19.30 uur is er weer de schriftinstuif in de pastorie in langeraar. 

Vrijdag 10 november:   om 10.00 uur: komt de Pastoraatsgroep bijeen in achterkamer. 

Vrijdag 10 november:   om 19.00 uur is Rock Solid in het Achterom te vinden. 

Mededelingen.           

Het uit Kiev (Oekraine ) afkomstige jongenskoor Dzvinochok, wat ‘Klokje’ betekent, is 

het weekeinde van 11 en 12 nov. a.s. te gast in onze federatie. Dat is volgend weekend al. Als 

afsluiting van hun jubileumtournooi door Nederland ( het koor bestaat 50 jaar )  geven zij een 

concert op zat. 11 nov. in de O.L.V.Hemelvaartskerk te Nieuwkoop, aanvang 20.00 uur en op 

zat. 12 nov. in de Mariakerk te Roelofarendsveen, aanvang 15.00 uur. 

 

Een goed gevulde kerk maakt voor het koor dat een concert echt een feest is. daarvoor is wel 

nodig dat de concerten zo breed mogelijk onder de aandacht van de parochianen van onze 

Franciscus en Claraparochie worden gebracht. Wij doen een dringend beroep om uw vrienden 

kennissen en familie hiervan op de hoogte te brengen om de kans van slagen zo groot 

mogelijk te doen zijn.   Het koor is enkele jaren geleden ook een keer bij ons in de kerk 

geweest en dat was toen ook fantastisch.                                                                                                              

Namens dirigent Tolmachov en zijn koorleden danken wij hartelijk voor uw medewerking. 

 

Ziekenzalving. 
Op woensdag 15 nov. zal de ziekenzalving plaats vinden tijdens de eucharistieviering om 

10.00 uur. Het is het sacrament van bemoediging om tijdens of na een ziekte, of bij ouderdom 

of  erge gezondheidsproblemen, de kracht van Gods liefde te ontvangen. Het is een 

gemeenschappelijke gebeurtenis, omdat een mens zomaar onverwacht door God geroepen kan 

worden en dan is er niet altijd nog de mogelijkheid meer om de laatste sacramenten te 

ontvangen. De viering wordt opgeluisterd dor ons koor de Cantorij, voorganger is pastor 

Bosma. Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken in het Achterom. 

Wij vragen u wel, als het kan, om zich tijdig op te geven of te laten opgeven. Dat kan bij het 

secretariaat of bij de wijkcontactpersonen die het dan wel doorgeven voor u. Als tastbare 

herinnering krijgt u een mooie kaars mee en familie en parochianen zijn bij dit gebeuren van 

harte welkom. 

 

Waar geen liefde tot de evenmens is, daar verliest het christendom zijn 

greep op de wereld. 

         

Mededelingen 
 

Parochiekern 
H.H. Petrus en Paulus 

 
Mailadres:houdijk8@tiscali.nl 

 
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen 

Tel. 0172 571323  
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Banneux dag november 2017 

 

Al vele jaren organiseert het Banneux comite elk jaar, naast de vertrouwde bedevaarten 

Een afsluitende reunie- dag in november. 

Voorheen vond dit plaats in Ipse afd. Crayenburg in Nootdorp. 

Maar ….helaas kunnen hier niet meer terecht en hebben wij een andere locatie gevonden. 

Het was niet makkelijk om de Banneux dag doorgang te laten vinden, omdat op zondag deze 

locatie een eigen dienst heeft. 

Het bestuur heeft besloten om voortaan met de Banneuxdag naar de zaterdag uit te wijken. 

Deze voor ons nieuwe locatie is: 

     Ontmoetingscentrum “de Acker”, 

     Park Berkenoord 2, 

     2641 CX Pijnacker 

Het programma voor die dag begint om 9.00 uur- 10.00 uur aankomst. 

             10.00 uur Eucharistie, daarna lunch en middag programma 

             15.00 uur Lof en Ziekenzegening 

             16.15 uur afscheid en vertrek. 

 

Wij als bestuur zijn heel enthousiast over deze nieuwe locatie en nodigen u hierbij 

van harte uit op zaterdag 11 november 2017. 

De kosten blijven de gebruikelijke € 15,00 p.p. voor deze dag. 

Giro NL25INGB0009307593. 

U kunt zich opgeven bij Mevr. A opstal, Westlaan 62, 2641 DN Pijnacker tel. 105-3693148 

Of bij                             Dhr. G.J. de Bruijn, Polderweg 12a, 2493 ZA Den Haag. 

 

Willibrordzondag 5 november 2017 
Oecumenische zangdienst en Vespers op het feest van St. Willibrord 

Jaarlijks wordt in veel RK parochies aandacht besteed aan de oecumene op Willibrordzondag 

en wordt gebeden voor de eenheid van de christenen. Dit jaar is er op zondagmiddag 5 

november in het kader van Willibrordzondag een speciale bijeenkomst in de St. 

Bonaventurakerk Woerden, aanvang 16.00u. 

Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam en referent voor de oecumene namens de RK 

bisschoppenconferentie, nodigt katholieken en protestanten uit om aan deze bijeenkomst deel 

te nemen. Begonnen wordt met een korte zangdienst waarin een aantal gezangen uit de 

Katholieke en Protestante traditie worden toegelicht en gezongen. Daarna worden de vespers 

(het kerkelijk avondgebed) gebeden en gezongen die horen bij het hoogfeest van Sint 

Willibrord. 

Muzikale medewerking wordt verleend door het jongerenkoor YRDV uit Raamsdonkveer. 

Organist is Jan Willems. 

Naast bisschop Van den Hende zal ook dominee De Reuver (scriba PKN) deelnemen aan de 

bijeenkomst. 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

 

Gedachte bij H. Willibrord: gedenk uw leiders, die u het eerst het woord 

van God verkondigd hebben. Neemt een voorbeeld aan hun geloof. 


