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AGENDA  2018     week 38 
Zaterdag  22 sept. Weekend van de vijfentwintigste zondag door het jaar. 
19.00 uur Communieviering m.m.v. het koor Resonans. 
  Voorganger pastor A. v. Aarle. 
Donderdag 27 sept. 
09.00 uur Communieviering. 
  Voorganger pastor M. Hoogenbosch. 
Zondag  30 sept. Zesentwintigste zondag door het jaar. Start Federatieweek. 
09.15 uur Communieviering m.m.v. het koor Akkoord. 
  Voorganger pastor Th. Dingjan. 
  Na de viering is er koffie drinken in de priester Hendrikzaal. 
Vrijdag  05 okt. 
09.30 uur Eucharistieviering in de Peppelhof. 
  Voorganger pastor B. Bosma. 
Zondag  07 okt. Zevenentwintigste zondag door het jaar. 
  Geen Viering  

Parochiezondag H. Franciscus.  
Afsluiting federatieweek in de Petruskerk te Roelofarendsveen.   

   
 OVERLEDEN 
31 aug. Riet Schijff-Opdam. 
09 sept. Ineke v. Veen-Lek. 
11 sept.  Elise v.d. Salm-v. Doorn. 
 

MISDIENAARS                 
22 sept. Kylian v. Dam en Elly Koeleman. 
30 sept. Jordy de Rijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 
 
 
 
MISINTENTIES  
Za 22 sept.  Joop en Nel Straathof-Baars.  
   Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 
   Eef van Wijk. 
Do 27 sept.  Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 
Zo 30 sept.  Harry Heuzen.  
   Bram de Haas.  
Vr  05 okt.  Pastoor Cornelis Thomas. 
   Mart Vlasman. 
 
  
VREDESWANDELING 
Zondag 30 september as.: Vredeswandeling Dit jaar is het thema van de vredesweek 2018: ‘Generaties 
voor vrede’. Hoe kunnen wij als ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen sámen zoeken naar de 
vrede en deze ook helpen te versterken, ver weg en ook dichtbij? In  de afgelopen jaren organiseerde 
het oecumenisch beraad Leimuiden - Rijnsaterwoude altijd een vredesdienst op een vrijdagavond rond 
de vredesweek in de Woudse Dom. Dit jaar hebben wij gekozen voor een andere activiteit, namelijk een 
‘Vredeswandeling’. Wij doen dit samen met de kinderen, de ouders en de leiding van de Kliederkerk, 
juist ook omdat het thema van de vredesweek dit jaar is ‘Generaties voor vrede’! Samen met elkaar 
maken wij een wandeling van ongeveer een uur door Leimuiden en staan op een paar punten stil bij de 
waarde van de vrede en wat wij samen voor de vrede kunnen betekenen. Wij komen samen zondag 30 
september as. 12.00 u. in de Ontmoeting, maken dan de wandeling en sluiten samen af met een 
eenvoudige maaltijd. Samen wandelen is gezond en geeft ook een extra goede gelegenheid elkaar en 
anderen te ontmoeten en te spreken. Wij willen u en jou graag van harte uitnodigen! Het oecumenisch 
beraad  

 
                                                                                                                     
FEDERATIEWEEK 
Tijdens de federatieweek wordt op zaterdag 6 oktober de Maria Passie uitgevoerd. In de Maria kerk te 
Roelofarendsveen aanvang 20.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Tijdens deze prachtige 
voorstelling over het leven van Maria wordt het ontroerende verhaal omlijst met bekende popsongs. De 
Maria Passie wordt uitgevoerd door grotendeels vrijwilligers en de opbrengst van de uitvoering komt 
ten goede aan het Aquero Fonds. Mede door hun steun zijn al meer dan honderd mensen naar Lourdes 
geweest. Achter in de kerk liggen flyers. 
Kaarten kunt u kopen a 10 euro bij: 
Parochiesecretariaat St. Jan de Doperkerk (donderdag van 9.00 uur t/m 12.00 uur)                                                  
of  Sonja Knelange  Tuinderij 16 

 


