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AGENDA 2019   week 51 

Zaterdag 07 dec. Weekend van de tweede zondag van de Advent. 
19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het koor Resonans. 
  Voorganger pastor A. Vijftigschild. 
  Na de viering is er een St. Nicolaas deurcollecte bestemd voor de Adventsaktie. 
Donderdag 12 dec. 
09.00 uur Eucharistieviering. 
  Voorganger pastor B. Bosma. 
Zondag  15 dec. Derde zondag van de Advent. “Gaudete”.  
09.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het Caeciliakoor. 
  Voorganger pastoor J. Glas. 
  Na de viering is er koffie drinken in de Priester Hendrikzaal. 
Donderdag 19 dec. Seniorenviering. 
09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Caeciliakoor.  
  Voorganger pastor B. Bosma. 
  Na de viering is er een gezellig samenzijn in de Priester Hendrikzaal. 
Zondag 22 dec. Vierde zondag van de Advent. 
11.15 uur Communieviering m.m.v. het Caeciliakoor.  
  Voorganger pastor A. v. Aarle.  
  Na de viering is er koffie drinken in de Priester Hendrikzaal. 
OVERLEDEN 
06 nov. Annie Gesteege-v. Egmond. 
MISDIENAARS 
Za 07 dec. Denny Koeleman en Elly Koeleman. 
Zo 15 dec. Sjoerd v.d. Geest en Elly Koeleman. 
Zo 22 dec. Sjoerd v.d. Geest en Jordy de Rijk. 

 Tijdens de Advents-

zondagsvieringen worden in alle kernen van onze 

federatie weer deur-collectes gehouden voor de 

Adventsactie; dit jaar voor een opvangcentrum in 

Dolow in Zuid-SomaIië (Oost -Afrika), om daar de 

dramatische moeder- en babysterfte een halt toe te 

roepen. Met uw donaties kunt U hen daarbij 

helpen. Naast deze collectes organiseert de MOV-

werkgroep van de Claraparochie een speciale 

Somalische maaltijd op vrijdag 6 december in het      

parochiehuis in Nieuwkoop, naast de O.L.V. 

Hemelvaartkerk. Inloop is vanaf 17:30 uur; aanvang  

van de maaltijd is 18:00 uur. Tijdens de maaltijd 

wacht u een interessante presentatie. Na afloop van 

deze smakelijke avond, staat bij de uitgang een 

doneer-djembé voor uw vrijwillige bijdrage. Neemt 

u dan de 3x B mee, dus Bord, Beker en Bestek. 

Aanmelden kunt u bij het secretariaat tot uiterlijk 

dinsdag 3 december. Van harte aanbevolen en héél 

graag tot vrijdag 6 december bij deze Somalische 

maaltijd, namens de gezamenlijke MOV-

werkgroepen                        

Superleuk Feestpakket bij MCD Spaart u ook mee  voor de Voedselbank zodat wij met de Kerstdagen 
vele mensen kunnen verblijden met iets extra’s! U kunt uw zegels of overtollige zegels schenken aan 
de voedselbank. Of inleveren bij:    * het Parochie Secretariaat  Willem v.d. Veldenweg 24 
*Neva Nindya Kemphaan 6       *Sonja Knelange Tuinderij 16  



MISINTENTIES                                                                                                                                                                                        
Za 07 dec.  Piet Kok en Wil Kok-Slof. 
   Cornelis Johannes v. Veen. 
   Joop de Wagenaar. 
   Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 
   Voor levende en overleden leden van de St. Barbara. 
Do 12 dec.  Mart Vlasman. 
Zo 15 dec.  Jaargetijde van Wil Kok-Slof. 
   Piet Kok. 

Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 
   Jan Engele. 
   Joop Lek. 
   Cornelis Adrianus Visser en Maria Johanna Visser-v. Velsen. 
Do 19 dec.  Jo Obdeijn-Blom. 
   Siem v. Egmond. 
   Riet Schijff-Opdam.  
   Pastoor Antonius Harding. 
   Pastoor Henricus Franciscus v.  Zoelen. 
Zo 22 dec.  Clazina Margaretha Kerkvliet-Hoogervorst. 
   Cornelis Adrianus Visser en Maria Johanna Visser-v. Velsen.  
   Herman Ruhe. 
 

KERSTKOOR EN ADVENT 

 zingt 1e kerstdag 25 december om 
11:15 uur. Vind jij zingen leuk en wil je met 
kerst een goede plek hebben om kindje Jezus te 
bewonderen; doe dan mee met het 
kinderkerstkoor! 

Neem ook je vriend(in) mee of de hele klas; hoe 

leuk zou dit zijn! We repeteren elke dinsdag 

van 18.30 tot 19.30 uur.  

Dinsdag 10 december en dinsdag 17 december 

zijn de kerstrepetities.  

Noteer deze data vast in je agenda en zing met 

ons mee! Wil je hier iets over vragen. Dat kan! 

Bel dan Marina van Dam: 0172-507299 

KLIEDERKERK                                                                                                                                                                  
Zondag 15 december van 16.00 tot 17.30 uur is er kliederkerk in kerstsfeer.                                                                                                
Deze zondag is de creatieve ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en ouders in de 
Ontmoetingsruimte van de Dorpskerk.  
 VOLKSKERSTZANG 
15 dec. om 19.00 uur is er een volkskerstzang in de Dorpskerk van Leimuiden. Toegang is gratis. 

 
Verbeteren geboortezorg in Somalië. 
Zodra de advent begint wordt ook de Adventsactie gehouden, deze valt altijd binnen het thema:                         
“moeder en kind “. Dit jaar steunen we het project: Verbeteren geboortezorg in Somalië.  
Somalië herstelt zich van twintig jaar burgeroorlog. Hongersnood, droogte en interne migratie ontwrichtten de 
economie. Extreem veel moeders en baby’s sterven rond de bevalling. 
We willen hier professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan zwangere vrouwen, jonge moeders en 
pasgeborene. Over dit door ons gekozen  project leest u meer in Samenstromen en achter in de kerk ligt er ook 
informatiemateriaal. In onze Sint Jan de Doperkerk zal er op 7 december de zogenaamde 
Sinterklaasdeurcollecte voor dit doel gehouden worden. U kunt ook na de viering een setje van vijf leuke 
kerstkaarten met enveloppe kopen voor € 5.00. De kaarten zijn getekend door kinderen van de basisschool in 
Guarjilla in El Salvador. Eén van de andere projecten van de Adventsactie dit jaar. Ook met Kerstmis zal er een 
deurcollecte worden gehouden. Wilt u zelf een gift over maken? Dat kan ter attentie van: Stichting BVA, 
rekeningnummer: IBAN: NL 38 INGB 0002 0105 43 onder vermelding van Adventsactie M.O.V. ( Missie 
Ontwikkelingssamenwerking Vrede )     Anneke Bosma 
AVOND VAN BARMHARTIGHEID 
Deze avond is op  17 dec. om 19.30 uur in de H. Adrianuskerk te Langeraar.  
 


