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Datum 7 mrt. 2020.                                                                                              nr: 441. 

Vieringen. 

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

Woensdag 11 maart om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 15 maart om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. Lords Voice. 

              Tijdens deze viering presentatie 1
e
 communicanten uit Aarlanderveen en Langeraar. 

Agenda. 
Zondag 8 maart om 19.00 uur is Rock Solid te vinden in het Achterom. 

Donderdag 12 maart om 19.30 uur leesgroep o.l.v. pastor van der Reep in het Achterom.  

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

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. 

 

Welkom aan kapelaan van Paassen. 
We willen u van harte uitnodigen voor presentatieviering van kapelaan Van Paassen.  

Vicaris-generaal Van Deelen zal hem namens de bisschop aan ons voorstellen.  

Deze presentatieviering is vrijdagavond 20 maart om 19:00u in de Petruskerk te 

Roelofarendsveen. Na afloop van de viering is er de gelegenheid de nieuwe pastor persoonlijk 

welkom te heten.  

In de nacht van 21 en 22 maart is de jaarlijkse Stille Omgang. 
Het is 675 jaar geleden dat het Mirakel van Amsterdam plaatsvond. Gaat u dit jaar mee? 

U bent op zaterdag 21 maart welkom om 21.00 uur in de H. Adrianuskerk in Langeraar voor 

een kort en plechtig Lof. Daarna gaan wij met touringcars naar Amsterdam. Wij lopen de 

omgang om 23.00 uur en vieren de H. Mis om middernacht in de Begijnhofkapel. Bij 

terugkomst is er in Langeraar en Leimuiden een broodmaaltijd. De pastoor, de kapelaan en de 

diaken begeleiden deze tocht. Gaat u mee? Bel voor info en aanmelding naar het secretariaat 

in Langeraar. 

Verkoop viooltjes voor de Vastenactie 
Naast de haak-estafette en het inzamelen van hand- en elektrisch gereedschap + naaimachines 

organiseert de MOV-werkgroep na de viering van a.s. zondag 15 maart weer de verkoop van 

viooltjes, zoals altijd in vele mooie kleuren. Wanneer u na de viering direct naar huis wilt 

gaan, dan adviseren we u toch om via ’t Achterom de kerk te verlaten. De viooltjes zijn al 

jaren een succes voor de opbrengst van de Vastenacties, dus we bevelen ze van harte bij u 

aan. Deze opbrengst komt werkelijk volledig toe aan de Vastenactie van dit jaar: ‘werken aan 

je toekomst’. We wensen u toe dat u veel plezier zal beleven met die mooie sterke kleurige 

viooltjes. 

                                       MOV-werkgroep Helma Zevenhoven en Agatha Keijzer. 
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