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Vieringen. 

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

Woensdag 4 mrt om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zaterdag 7 mrt om 19.00 uur viering van woord en communie m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Maandag 2 mrt. om 20.00 uur bijeenkomst BCP in de achterkamer op de pastorie. 

Mededelingen.              
Achter in de kerk ligt een bestellijst voor de huispaaskaarsen.  

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. 

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

Abuis. 

In samenstromen staat voor onze kerklocatie op 15 maart iets verkeerd per ongeluk. 

Het is dan wel presentatieviering 1
e
 communicanten met pastor Hoogenbosch maar dat is 

uiteraard een woord en communieviering en geen eucharistieviering. 

 
 

Actie Gered Gereedschap en haak-estafette tijdens Vastenperiode 
De MOV-werkgroep van de Clara-parochie houdt twee extra acties voor de Vastenactie van 

dit jaar: ‘werken aan je toekomst’. Vandaag heeft u Patrick horen vertellen over zijn opleiding 

die hij heeft kunnen volgen. Willen we dat er nog veel meer jongeren zoals Patrick een 

opleiding kunnen volgen, dan is er grote behoefte aan, in dit geval, goed werkende 

naaimachines. Ook allerlei ander gereedschap kan men in ontwikkelingslanden goed 

gebruiken. Wanneer u deze zelf niet meer gebruikt, kunt u deze spullen voor en/of na de 

zondagsvieringen achter in de kerk inleveren. Wij zorgen dat al deze spullen opgeknapt en 

verscheept worden, daar waar nodig.  

Daarnaast kunnen alle enthousiaste haaksters een prachtig Paastafereel gaan haken, door elke 

week een haakpatroon mee te nemen à € 1,00. Wanneer het Pasen is, heeft u een prachtig 

haaktafereel bij elkaar gehaakt. Extra informatie en de patronen kunt u vinden bij de MOV-

vitrine achter in de kerk. We hopen op veel belangstelling voor beide acties. 

                             MOV-werkgroep Helma Zevenhoven én Agatha Keijzer 
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