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AGENDA  2018     week 49 
Zaterdag 15 dec. Weekend van de derde zondag van de Advent. Zondag “Gaudete”. 
19.00 uur Communieviering en boeteritus met samenzang. 
  Voorganger mw. E. v. Zon. 
Donderdag  20 dec. Seniorenviering. 
09.30 uur Communieviering m.m.v. het Caeciliakoor. 
  Voorganger pastor A. v. Aarle. 
  Na de viering is er een gezellig samenzijn in de Priester Hendrikzaal. 
Zondag 23 dec. Vierde de zondag van de Advent. 
09.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het Caeciliakoor. 
  Voorganger Mgr. J. v. d. Hende. 
  Tijdens deze viering is er kinderwoorddienst.  
  Na de viering is er koffiedrinken in de Priester Hendrikzaal.    
Maandag 24 dec. Kerstavond. 
17.00 uur Communieviering m.m.v. het koor Resonans. 
  Voorganger pastor M. Hoogenbosch. 
21.00 uur Communieviering m.m.v. het Caeciliakoor.  
  Voorganger pastor A. v. Aarle. 
Dinsdag 25 dec. Eerste Kerstdag. Geboorte van de Heer.  
11.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het koor Akkoord. 
  Voorganger pastor B. Bosma. 
Woensdag 26 dec. Tweede kerstdag, GEEN VIERING 
 
OVERLEDEN 
01 dec.  Pastoor Alain Jacques.  
06 dec.  Wilhelmina Scholastica Kok-Slof. 
MISDIENAARS                 
15 dec. Merel v.d. Hoorn en Denny Koeleman. 
23 dec.  Kylian v. Dam en Marijn v.d. Geest. 
24 dec. 17.00 uur Sjoerd v.d. Geest. 
              21.00 uur Merel v.d. Hoorn. 
25 dec. 11.15 uur  Jordy de Rijk. 
 
ADVENTACTIE 
Alle pasgeboren baby’s in Malawi moeten geregistreerd worden.Besta ik wel of niet! 
Adventsactie 2018 steunt het programma BRAVO! van de  wereldwijde christelijke gemeenschap 
Sant’Egidio bij hun activiteiten om mensen te helpen bij het verkrijgen van een wettelijke identiteit. Dit 
is echt nodig in Malawi, want door de aidsepidemie en een slechte economische situatie, leeft 65% van 
de bevolking onder de armoedegrens en is laag opgeleid. Helpt u dit kind en vele andere mensen in 
Malawi om een waardig leven op te kunnen bouwen? 
In onze Sint Jan de Doperkerk wordt er op Kerstavond 24 december een deurcollecte gehouden voor dit 
goede doel. Bedankt voor uw steun voor moeder en kind in deze Adventstijd! 
Wilt u zelf een gift over maken? Dat kan ter attentie van: Stichting BVA, rekeningnummer: IBAN: NL 38 
INGB 0002010543 onder vermelding van Adventsaktie.



 
 
 
MISINTENTIES  
Za 15 dec.  Petrus Gerardus Koek. 
Do 20 dec. In deze viering willen wij speciaal gedenken; Riet Schijff en Cor v. Veen die ons dit 

jaar ontvallen zijn. Zij waren trouwe bezoekers van de seniorenviering. 
Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 

Zo 23 dec.  Overl. fam. Heuzen-Hogeboom. 
   Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 
   Joop Lek. 
Ma 24 dec. 17.00u Eef v. Wijk. 
   Riet Schijff-Opdam. 
   Joop Straathof en Nel Straathof-Baars. 
   Corrie v. Smoorenburg-Meijer. 
         21.00u Jan Engele. 
   Jan Bruinsma. 
   Margriet Zandvliet-Bartels. 
   Jan Bartels. 
   Overl. ouders Zandvliet-Hoogervorst. 
   Overl. ouders v. Steijn-v. Aart. 
   Overl. ouders de Graaf-v. Doorn. 
   Joop Lek. 
   Henk v.d. Zwaan. 
   Tot welzijn van de Familie Straathof-Versteegen. 
   Bertus v. Egmond. 
   Overl. ouders v. Schie en Egbers, José en Herman. 
   Piet Koek. 
   Gerardus Antonius Mollers en Cees Mollers. 
   Overl. ouders v. Velzen-Wijfjes. 

Ans Vink-v. Leeuwen en Jan Stokman. 
Overl. ouders Boere-v. Diemen en Tiny Boere. 

   Overl. ouders Straathof-v. Rijn. 
   Frans Loos. 
Di 25 dec.11.15u Overl. ouders Straathof-v. Diemen. 
   Marinus Adrianus Vink en Hendrika Vink-Langeslag. 
   Overl. ouders Piet en Jo v.d. Hoek-v. Leijden. 
   Overl. ouders Willem en Marie v. Schagen-Hogeboom. 
   Adrianus Jozef Vink en Petronella Maria Vink. 
   Mars de Rijk. 
   Jan v. Vliet. 
   Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 
   Bram de Haas. 
 
OVERLEDEN: ALAIN JACQUES 

Op zaterdag, 1 december, is op 78-jarige leeftijd overleden pastoor Alain Jacques. 
Hij was meer dan 40  jaar pastoor van het Franse dorpje Ecouis. Velen zullen hem nog herinneren, 
vooral velen van het voormalige jongerenkoor, dat met de Pinksteren naar Ecouis afreisde. 
Hij had de laatste tijd te kampen met een achteruitgaande gezondheid en is in zijn eigen vertrouwde 
kerk door een hartinfarct gestorven. Maandag 10 december zal de uitvaart zijn, die de bisschop van 
Evreux, Mgr. Nourrichard, zal leiden. 
 
GEEN VIERINGEN  
De doordeweekse vieringen op 28 dec. en 3 januari komen te vervallen. 
Donderdag 10 januari is er weer een viering in de kerk. 
 
 



 
 
 
 
KERSTKOOR EN ADVENT  
Vind jij zingen leuk en wil je er met kerst bij zijn;  Doe dan mee met het kinderkerstkoor! 
De gezinsviering is dit jaar op 1e kerstdag 25 december om 11:15 uur 
De repetities voor het kerstkoor zijn inmiddels begonnen maar er is nog plek voor meer kinderen.  
We repeteren op dinsdag van 18:30 – 19.30 uur.  
Dit jaar kun je ook weer meedoen aan de kindernevendiensten die speciaal in verband met advent 
worden georganiseerd.  
De kinderwoorddienst is op zondag 23 december om 09.15 uur en is voor alle kinderen van 4 tm 12 jaar. 
 
AVOND VAN BARMHARTIGHEID “EINDELIJK THUIS” 
Zondagavond 16 dec. om 19.00 uur is er een viering van woord en gebed in de Petruskerk te Roelofarendsveen. 

 
KLIEDERKERK 
Kliederkerk is een creatieve ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden die 
zich op enige manier verbonden voelen met het verhaal van God met mensen. 
Zondag 16 december om 16.00 uur tot 17.30 uur is er weer een Kliederkerk in de Ontmoeting nu met  
Kindertheater Simon en Zo “Hoor de engel zingen”. 
Alle kinderen mogen meedoen. 
 
VOLKSKERSTZANG 
16 dec. 19.00 uur is er volkskerstzang in de Dorpskerk m.m.v. het koor Resonans o.l.v. Marc Schaap. 
Na afloop is er koffie en thee. 
 
SENIORENVIERING 20 DECEMBER  
Om alvast in de kerstsferen te komen is er donderdag 20 december weer een seniorenviering in de  
St. Jan de Doperkerk in Leimuiden/Rijnsaterwoude. Alle senioren zijn hierbij van harte uitgenodigd. 
De communieviering begint om 09.30 uur. Diaken A. van Aarle gaat hierin voor en het Caeciliakoor 
begeleidt dit met hun mooie zang. Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Priester Hendrikzaal, 
koffie en thee met iets lekkers staat voor u klaar. Wilt u graag vervoer dan kunt u contact opnemen met 
Mevr. Wil Koeleman tel. 0172-508739.  
 


