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AGENDA  2019     week 12 
Zondag 17 mrt. Tweede zondag van de veertigdagentijd. 
09.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het Caeciliakoor.  
  Voorganger pastor B. Bosma. 
  Na de viering is er koffie drinken in de Priester Hendrikzaal. 
Dinsdag 19 mrt. Hoogfeest van de Heilige Jozef. 
19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Caeciliakoor. 
  Voorgangers pastoor J. Glas en pastor M. Hoogenbosch. 
Vrijdag  22 mrt. 
09.30  Eucharistieviering in de Peppelhof. 
  Voorganger pastor B. Bosma. 
Zondag 24 mrt. Derde zondag van de veertigdagentijd. 
11.15 uur Communieviering m.m.v. het koor Akkoord.  
              Presentatieviering van onze Communicantjes en Vormelingen                                                                                                                                         
  Voorganger pastor M. Hoogenbosch. 
  Na de viering is er koffiedrinken in de Priester Hendrikzaal.  
Donderdag 28 maart. 
09.00 uur Eucharistieviering. 
  Voorganger pastoor J. Glas. 
Zaterdag 30 maart. Weekend van de vierde zondag van de veertigdagentijd.  

Projectviering Vormelingen. 
19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het koor Resonans.  
  Voorgangers pastor A. Vijftigschild en H. v.d. Reep. 
 
MISDIENAARS                 
17 mrt.  Kylian v.Dam en Marijn v.d. Geest. 
24 mrt. Maurits Snoek. 
30 mrt. Sjoerd v.d. Geest en Jordy de Rijk. 
KLIEDERKERK 
Zondag 24 maart is er kliederkerk van 12.00 tot 13.30 uur in onze  St. Jan de Doper kerk. 
Kliederkerk is een creatieve ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden.                                                                                                                                                                             
Er is een creatief, actief en meditatief gedeelte en sluiten af met een lunch. 
 
BIJZONDER: VLEUGEL IN DE DORPSKERK 
Op zondag 24 maart vindt het laatste concert van het seizoen plaats in de serie Dorpskerkconcerten in 
de Dorpskerk van Leimuiden. Het wordt een bijzonder concert, want voor het eerst in de geschiedenis 
van deze concertserie laat de organisatie een vleugel plaatsen in de Dorpskerk. Op het grote instrument 
zal pianiste Oksana Polman een voornamelijk romantisch repertoire spelen. De tweede soliste is violiste 
Anne van Eck. Anders dan bij de voorgaande concerten zal het grootste deel van het concert door beide 
musici gebracht zal worden. Zo spelen ze gezamenlijk een sonate van Mozart de beroemde berceuse 
van Fauré, en Salut d’Amour van Elgar. Mis dit bijzondere concert niet. Kaarten á €10,- (kinderen €5,-) 
zijn te koop bij de Gemakswinkel in Leimuiden en aan de deur zolang de voorraad strekt. Meer info op 
www.dorpskerkconcerten.nl.  
 
      



MISINTENTIES    
Zo 17  mrt.  Joop Lek. 
   Jacobus Wilhelmus Waasdorp en Maria Waasdorp-Vianen.  
   Cornelis Johannes v. Veen. 
   Petrus Gerardus Koek. 
   Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 
   Riet Rijkelijkhuizen-v. Leeuwen en Piet Rijkelijkhuizen. 
Di  19  mrt.  Jo Obdeijn-Blom. 
   Zegen over ons gezin. 
   Adrianus Jozef Vink. 
   Petronella Maria Vink. 
   Mars de Rijk. 

Jan v. Vliet. 
Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 

Vr 22  mrt.  Pastoor Antonius Harding. 
Zo 24  mrt.  Clazina Margaretha Kerkvliet-Hoogervorst. 
   Overl. fam. Straathof-Versteegen. 
   Overl. ouders Straathof-v. Diemen.  
   Bram de Haas. 
   Daan Koot. 
Do 28 mrt.  Mart Vlasman. 
Za 30 mrt.  Marinus Adrianus Vink en Hendrika Cornelia Vink-Langeslag.  

Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 
 
BEDEVAARTEN 
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, 
een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. 
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en 
ontmoeting met andere mensen. 
Meer informatie op de flyers achter in de kerk. 
 
SERRE VERKOOP 
40- Dagen tijd; tijd om ons voor te bereiden op Pasen.  
De voorbereidingen op Pasen zijn van oudsher vaak ook heel praktisch, het huis wordt schoon gemaakt, 
niet gebruikte spullen worden opgeruimd, de tuin krijgt een voorjaarsbeurt et cetera.  Wij kunnen ook 
een bijdrage leveren door duurzaam met onze spullen om te gaan. Geef uw, jouw spullen, kleding een 
tweede kans!  
De verkoop is op 23 maart a.s. van 12.00 uur tot 16.00 uur. 
Met elkaar zuinig zijn op moeder aarde. Zuinig en duurzaam omgaan met je spullen, speelgoed, kleding 
etc. Geef ze een tweede kans! Er is ook  een heuse loterij. 
AFGEVEN SPULLEN: 
U kunt uw spullen afgeven op donderdagmorgen bij het secretariaat en op donderdagmiddag bij de 
tuinmannen, of na de vieringen in het weekeinde bij de koster. 
KOMT ALLEN!     De opbrengst is voor ons eigen Vastenactiedoel: 
SCHOON DRINKWATER VOOR KINKO IN TANZANIA!!!!! 
 
 VIERING VAN BARMHARTIGHEID 
  "Op zondag 31 maart aanstaande, zal in de heilige HH Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen om 19.00 
uur een viering van Barmhartigheid zijn. 
Het heilig Sacrament zal op het altaar worden geplaatst voor een halfuur van aanbidding. Tijdens de 
aanbidding is het, voor een ieder die dit wil, mogelijk het sacrament van boete en verzoening te 
ontvangen. Pastoor Glas en pastor Bosma zijn hiervoor dan beschikbaar. Komt u ook? "   
 

 
 
 



 
 
 

 

SCHOON DRINKWATER VOOR KINKO IN TANZANIA. 

Zoals u kunt lezen in het algemene gedeelte van Samenstromen hebben we dit jaar een eigen project in kunnen 
dienen bij de Vastenactie. Het is het project van de Tanzaniaanse stichting Chamavita, waar Kees kempenaar en 
zijn vrouw Els de With uit Vriezekoop in Leimuiden zich al vele jaren voor inzetten.  
In onze parochiekern Sint Jan de Doper organiseren we daarom dit keer met extra veel inzet en creativiteit  

activiteiten om voor dit mooie project geld in te zamelen:  

 Achter in de kerk staat weer de gebruikelijke bus met daarbij de vastenactiezakjes, u kunt daar uw 
donatie in doen. 

 Kees en Els zullen op 20 maart samen met pastor Bosma gastlessen verzorgen op  de R.K.scholen in 
Leimuiden en Rijnsaterwoude. De kinderen worden geïnformeerd over het project en we hopen natuurlijk 
dat de kinderen hier weer allerlei acties voor gaan houden.  

 Op verschillende momenten zullen Carl en Sonja weer plantjes verkopen voor het project in Tanzania 

 U kunt een bedrag storten op het banknummerNL21INGB0000005850 van de Vastenactie onder 
vermelding van projectnummer: 401245 Tanzania. 

 De solidariteitsmaaltijd staat ook op het programma; daar wordt U nog verder over  geïnformeerd. 
 

 

Hongerdoekententoonstelling: 
In de komende vastentijd organiseert Vastenactie een hongerdoekententoonstelling in de Dom in Utrecht. 
Van donderdag 7 maart  tot en met Goede Vrijdag 19 maart en is dagelijks geopend en de toegang is  gratis. Elke 
donderdag is er een  gratis rondleiding langs de hongerdoeken. De doeken vormen een brug naar de culturele en 
spirituele rijkdom van landen in het Zuiden. Kunstenaars uit de hele wereld houden toeschouwers een spiegel 
voor: hoe staan wij in deze wereld? Hoe beleven wij ons geloof? Hoe solidair zijn wij naar anderen? Hun soms 
confronterende kunst draagt bij aan hoop op verandering! Een tentoonstelling die zeer aan te bevelen is in de 
komende vastentijd. 
 

 


