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Vieringen. 

Zondag 23 februari om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 26 febr. om 9.00 uur Aswoensdagviering, m.m.v. de Cantorij.                        

Zondag 1 mrt. om 11.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Donderdag 27 febr. om 19.30 uur leesgroep o.l.v. pastor van de Reep in het Achterom. 

Donderdag 27 febr. kunt u het nieuwe nummer van samenstromen in uw bus verwachten. 

Mededelingen. 
Achter in de kerk ligt een bestellijst voor de huispaaskaarsen. Ook oude palmtakken kunnen 

achter in de kerk ingeleverd worden, daar wordt dan weer as van gemaakt voor Aswoensdag. 

Bouke Bosma. 
Pastor Bouke Bosma, pastor in het bisdom Rotterdam en lid van het pas. team van de H.H. 

Clara en Franciscusfed. neemt wegens zijn benoeming tot pastoor v/d H. Willibrordus in de 

Bollenstreek afscheid van de parochianen op zaterdag 29 febr. om 19.00 uur in een viering in 

de H. Adrianuskerk, Langeraarseweg 90, 2461 CL te Langeraar. 

Hierbij nodigen wij u uit om de viering bij te wonen en om aansluitend op de 

afscheidsreceptie aanwezig te zijn in het partycentrum Parola, gelegen tegenover de kerk. 

Pastoor Glas, moderator.                                                             Vicevoorz. P. Snoek. 

 

Ja, er daar gaat hij dan. We zien hem nog komen, ruim 5 jaar geleden, schoorvoetend, 

net tot priester gewijd, werd hij voor onze kerklocatie van de H. H. Petrus en Paulus de eerst 

aanspreekbare pastor. Jammer, maar het is natuurlijk een felicitatie waard, je klimt hogerop, 

hij krijgt er immers een o - tje bij, de pastor wordt pastoor. En wie weet wat de toekomst nog 

meer voor hem in petto heeft. Maar het blijft ook wel eens jammer, de parochianen wennen 

aan een gezicht, aan iemands doen en laten of juist aan niet doen of laten. Maar we weten het: 

pastors komen en gaan, maar de gemeenschap die blijft bestaan, ook wat hij opgebouwd heeft. 

Het is onze pastor, dus komt allen,  19.00 uur in Langeraar op 29 febr.  

 

vooraankondiging Vastenactie 2020: ‘WERKEN AAN JE TOEKOMST’ 
De MOV-werkgroep meldt u allen voorafgaande aan de Vastenperiode: 

 Voor alle haakliefhebbers: vanaf de viering van zondag 1 maart nodigen we u  uit om 

mee te doen aan een haak-estafette. Elke zondagsviering tijdens deze vastenperiode neemt u 

een haakpatroon mee à € 1,00 per patroon. De week daarop, neemt u het haakwerkje mee en 

koopt u weer een patroon. Dit herhaalt zich (dus 6x) tot Pasen. Dan heeft u een prachtig Paas-

tafereel gehaakt, welke u mee naar huis mag nemen (zelf voor materiaal zorgen) 

 Heeft u nog bruikbaar hand- en elektrisch gereedschap en/of naaimachines, waar u 

niets mee doet, dan kunt u tijdens de Vastenperiode deze in onze kerk 

Aanleveren, voor of na de zondagsvieringen. Meer info. in Samenstromen van maart en via 

posters op het mededelingenbord, ook van de haak-estafette. 

                                                        MOV-werkgroep van de Claraparochie 
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