
 

      H. Franciscus parochie 

St. Jan de Doperkerk 

Parochiekern Leimuiden-Rijnsaterwoude  

 Secretariaat       :Willem van der Veldenweg 24 

              Telefoon             :0172-508118 

 E-mail                 :leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl                                                                             

              Geopend            :donderdag 09.00u tot 12.00u 

              Site federatie    :www.rkgroenehart.nl 

 
 

AGENDA  2019     week 14 
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.  
19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het koor Resonans. 

Projectviering Vormelingen.  
  Voorgangers pastor A. Vijftigschild en H. v.d. Reep. 
Donderdag 04 april. 
09.00 uur Eucharistieviering. 
  Voorganger pastor B. Bosma. 
Zondag 07 april. Vijfde zondag van de veertigdagentijd. 
09.15 uur Communieviering met m.m.v. het Caeciliakoor. 
  Voorganger pastor H. v.d. Reep. 
  Na de viering is er koffiedrinken in de Priester Hendrikzaal.  
 
MISDIENAARS                 
24 mrt. Maurits Snoek. 
30 mrt. Sjoerd v.d. Geest en Jordy de Rijk. 
07 april 
 
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? "   
 
MATTHAUS PASSION 
De Matthäus Passion is op zondag 14 april in de katholieke kerk van Nieuwkoop Dorpstraat 37. 
De toegang is vrij. Aanvang 19.30u. Inloop vanaf 19.00u. 



MISINTENTIES    
Zo 24  mrt.  Clazina Margaretha Kerkvliet-Hoogervorst. 
   Overl. fam. Straathof-Versteegen. 
   Overl. ouders Straathof-v. Diemen.  
   Bram de Haas. 
   Daan Koot. 
   Ruud Mollers. 
   Arie Hartveld. 
Do 28 mrt.  Mart Vlasman. 
Za 30 mrt.  Marinus Adrianus Vink en Hendrika Cornelia Vink-Langeslag.  

Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 
Do 04 april  Pastoor Cornelis Thomas. 
Zo 07 april  Ruud Mollers. 
 
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. 
 
 

Algemene ledenvergadering begrafenisvereniging  

      St. Barbara Leimuiden en Rijnsaterwoude 

Op donderdag 4 april a.s. wordt de algemene ledenvergadering van St. Barbara gehouden. 
U bent van harte welkom om deze bij te wonen bij Partycentrum Keijzer  Dorpsstraat te Leimuiden, 
aanvang 20.00 uur. 
 
Tijdens deze vergadering nemen wij afscheid van Jan v.d. Weijden, Ineke v.d. Hoek en Arnold Heuzen als 
uitvaartverzorgers. 
Mary van Leeuwen, die de uitvaartverzorging voor de Barbara inmiddels heeft overgenomen, stelt zich 
tijdens de vergadering persoonlijk aan u voor.  
 
Aftredend ( sinds 2018) en niet herkiesbaar zijn  Piet Cozijn ( penningmeester )   en  Antoon  Kea  
 ( voorzitter)  . Aftredend en herkiesbaar is bestuurslid  Hanneke van  Velzen. 
Jan van der Weijden heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur in de vacature die 
ontstaan is door het terugtreden van Antoon Kea. 
Kandidaten voor één van de bestuursfuncties kunnen zich voor 1 april melden bij het bestuur van de 
Barbara. 
 
Als afsluiting van de vergadering zal Piet Cozijn een presentatie houden over de gemiddelde kosten van 
een uitvaart of crematie  anno 2019. 


