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AGENDA 2019   week 35 

Zondag  18 aug. Twintigste zondag door het jaar. 
11.15 uur Eucharistieviering met samenzang. 
  Voorganger pastor A. Vijftigschild. 
  Na de viering is er koffie drinken in de Priester Hendrikzaal. 
Donderdag 22 aug. 
09.00uur Eucharistieviering. 
  Voorganger pastor B. Bosma. 
Zaterdag 24 aug. Weekend van de eenentwintstigste zondag door het jaar. 
19.00 uur Communieviering met samenzang. 
  Voorganger Mevr. E. v. Zon. 
  Na de viering is er een deur collecte voor de MIVA. 
Donderdag 29 aug. 
09.00 uur Communieviering. 
  Voorganger pastor H. v.d. Reep. 
Zondag  01 sept. Tweeëntwintigste zondag door het jaar. 
09.15 uur Communieviering m.m.v. het Caeciliakoor.  
  Voorganger pastor A. Beenakker. 
  Na de viering is er koffie drinken in de Priester Hendrikzaal. 
 
GEDOOPT 
11 aug. Liv Holla. 
 
OVERLEDEN 
5 aug.  Gerda de Graaf-Balvert. 
 
MISDIENAARS 
Zo 18 aug. Sjoerd v.d. Geest. 
Za 24 aug. Merel v.d. Hoorn en Jordy de Rijk.  
Zo 01 sept. Denny Koeleman. 
 
OPENSTELLING ST. JAN DE DOPER KERK  
Na een voorzichtige start in 2017, bleek de openstelling van onze kerk over een langere periode ook in 
2018 een groot succes. Er was zelfs een dag met ruim 40 bezoekers!  
Ook dit jaar zal deze activiteit gedurende de zomerperiode weer plaatsvinden.  
Vele enthousiaste vrijwilligers hebben zich weer bereid verklaard om daarbij te helpen waardoor het  
rooster nagenoeg helemaal “rond” is.  
De openstelling is gestart op St. Jansdag (zondag 30 juni) en loopt t/m het weekend van Nationale 
Monumentendag (14/15 september). De kerk zal elke week te bezoeken zijn voor passanten en andere 
belangstellenden op donderdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 
tot 16.00 uur. 
Werkgroep Openstelling Kerk. 
 
 
 



 
 
MISINTENTIES                                                                                                                                                                                          
Zo 18 aug.  Joop Lek. 
   Pastoor Antonius Harding. 
   Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 
Do 22 aug.  Mart Vlasman. 
   Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 
Za 24 aug.  Arie Hartveld. 
   Jaargetijde Gré Straathof en tot welzijn van fam. Straathof-Versteegen.  
   Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 
Do 29 aug.  Voor iedereen die zich gesteund voelt door ons gebed.    
Zo 01 sept.  Jaargetijde Riet Schijff-Opdam. 
   Yvonne Lunenburg-Mollers. 
   Jannie Zwetsloot-Opdam. 
   Piet Kok en Wil Kok-Slof.  
   Overl. fam. Heuzen-Hogeboom. 
  
 
 
COLLECTE MIVA 
Op 24 en 25 augustus is er een deurcollecte voor de MIVA. Deze organisatie houdt missionaire werkers 
in beweging met een auto, boot, fiets of motorambulance. 40 km lopen als je op het punt staat te 
bevallen is in Nederland ondenkbaar maar in Congo realiteit. De zandwegen zijn moeilijk begaanbaar 
en de afstanden soms enorm. Dankzij MIVA is er nu een levensreddende motorambulance. 
Deze stevige motor met brancard zorgt ervoor dat zwangere vrouwen wel op tijd het ziekenhuis 
kunnen bereiken en hun baby’s de kans op een  leven krijgen. 
Daar doet MIVA het voor. En dat doen ze heel graag samen met ons. Voor dit project en 33 andere  
 
RESULTAAT MISSIO 2018 
Op de poster achter in de kerk kunt u het resultaat zien van de opbrengst in 2018.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Wij hopen dat u ons in de Wereldmissiemaand 2019  weer wilt 
steunen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.missio.nl  
projecten wereldwijd doen wij de deurcollecte. Helpt u mee??? 

http://www.missio.nl/

