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AGENDA  2019     week 4 
Zondag  20 jan. Tweede zondag door het jaar. 
11.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het Caeciliakoor. 
  Voorganger pastor B. Bosma. 
  Na de viering is er koffiedrinken in de Priester Hendrikzaal. 
Vrijdag  25 jan. 
09.30 uur Eucharistieviering in de Peppelhof. 
  Voorganger pastor B. Bosma. 
19.30 uur Oecumenische viering. 
  Voorgangers pastor B. Bosma en Ds. J. Verschoof. 

Na de viering is er koffiedrinken in de Priester Hendrikzaal. 
Zaterdag 26 jan. Weekend van de derde zondag door het jaar. 
19.00 uur Communieviering m.m.v. het koor Resonans. 
  Voorganger Mevr. E. v. Zon. 
Donderdag 31 jan. 
09.00 uur Eucharistieviering. 
  Voorganger pastoor J. Glas. 
Zondag  03 febr. Vierde zondag door het jaar. Terugkomviering met kinderzegen. 
09.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het koor Akkoord en het Caeciliakoor. 
  Voorganger pastor B. Bosma. 

Na de viering is er koffiedrinken in de Priester Hendrikzaal. 
 
 
GEBOORTEKAARTJE ONTVANGEN VAN: 
Luca Frederick, zoon van Rick Gorter en Sandra de Wagenaar. 
 
OVERLEDEN 
06 dec.  Wilhelmina Scholastica Kok-Slof. 
 
MISDIENAARS                 
20 jan.  Marijn v.d. Geest. 
26 jan. 
03 febr. 
 
KLIEDERKERK 
Zondag 20 januari is er kliederkerk van 12.00 uur tot 13.30 uur bij de Sint Jan de Doperkerk. 
Kliederkerk is een creatieve ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden. 
Er is een creatief, actief en meditatief gedeelte en sluit af met een lunch. 
 
KINDERZEGEN 
Op zondag 03 febr. om 09.15 uur is de jaarlijkse terugkomviering met kinderzegen. 
Alle kinderen zijn welkom bij deze viering. Uiteraard zijn de ouders, broers, zussen en overige 
familieleden ook welkom. Na afloop kunt u van uw kind, die in 2018 gedoopt is, de doopschelp in 
ontvangst komen nemen. 
 
 



 
 
MISINTENTIES  
Zo 20 jan.  Petrus Gerardus Koek. 
   Ruud Mollers. 
   Siem v. Egmond. 
   Jo Obdeijn-Blom. 
   Jacobus Wilhelmus Waasdorp en Maria Waasdorp-Vianen.  
   Jan Engele.  
   Overl. fam. Heuzen-Hogeboom. 
   Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 
   Arie Hartveld. 
   Els v.d. Geest-Englebert. 
   Cornelia v. Diemen en overl. familie. 
Vr 25 jan.  Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 
   Mart Vlasman. 
Za 26 jan.  Levende en overleden fam. Straathof-Versteegen. 
   Joop Straathof en Nel Straathof-Baars. 
Do 31 jan.  Voor alle parochianen die ons gebed goed kunnen gebruiken.    
Zo 03 febr.  Joop Lek. 
   Jacobus Wilhelmus Waasdorp en Maria Waasdorp-Vianen. 

Jacobus Leonardus de Koning. 
Overl. ouders en familie. 

   Voor een veilige toekomst voor kinderen en kleinkinderen. 
   Overl. familie Heuzen-Hogeboom. 
   Els v.d. Geest-Englebert. 
   Cornelis Johannes v. Veen.  
   Bram de Haas.  
  
 MARRIAGE COURSE  

Vanaf 31 januari start de Marriage Course in onze parochie. Voor ieder stel die wil investeren 
 in hun huwelijk of relatie.  
De cursus bestaat uit acht donderdagavonden, die steeds aanvangen met een romantisch diner voor 
twee. Daarna worden er korte inleidingen gegeven, waarmee de stellen aan de slag gaan. Meer 
informatie vind u op de parochiewebsite. 
 
ORIENTATIEDAG VRONENSTEYN 2019 
De oriëntatiedag op Vronensteyn is op 10 febr. van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Centrum voor priester- en diakenopleiding. 
Informatie kunt u vinden op de flyer. 
 
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 
Van 20 t/m 27 januari is het de week van gebed voor de eenheid met als thema “recht voor ogen”. 
Achter in de kerk kunt u een boekje meenemen met gebeden. Dit wordt u aangeboden door het 
oecumenisch beraad Leimuiden-Rijnsaterwoude. 
Op 25 januari om 19.30 uur is er een oecumenische viering in onze kerk. 
 
KERKBALANS 2019 
Komende week kunt u weer de envelop voor de Aktie kerkbalans op de deurmat verwachten. 
In de tweede helft van januari zijn er 40.000 vrijwilligers van 2000 kerken actief met de bezorging van de 
enveloppen voor de kerkbalans. Dat is hard nodig zodat uw kerk kan blijven bestaan.  
Het thema is “Geef voor je kerk”. Help mee en geef aan uw kerk! 
Wij zijn u heel dankbaar voor uw bijdrage. 


