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AGENDA 2020   week 22 

 
ER STAAN GEEN VIERINGEN OP HET ROOSTER 
 
OVERLEDEN 
16 mei  Cornelis Zemel 
 
AANSCHERPING 
De aanscherpingen van de maatregelen, zoals bekend werd gemaakt door de overheid, heeft tot 
gevolg dat alle publieke vieringen en activiteiten in onze parochies voorlopig vervallen. Dus er zijn 
ook geen publieke doordeweekse vieringen meer.                                                                                                        
Vooralsnog zijn er op zondag om en om vieringen in Langeraar en Roelofarendsveen. Op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag is er een weekviering in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen, op 
donderdag is er een weekviering in de St. Jan de Doperkerk in Leimuiden. 
 
Alle vieringen zijn besloten vieringen.  
 
We adviseren iedereen om de vieringen via de kerkradio (www.kerkomroep.nl) of facebook                               
(Clara en Franciscus pagina) mee te vieren.                                                                                                                                       
De komende tijd zijn de vieringen als volgt: 
 
 Zondag 31 mei  10.00 uur Roelofarendsveen. Hoogfeest van Pinksteren. 
Donderdag 04 juni  09.00 uur Leimuiden. 
Zondag 09 juni  10.00 uur Roelofarendsveen. 
Donderdag 11 juni  09.00 uur  Leimuiden. 
Zondag 14 juni  10.00 uur Langeraar. 
Donderdag 18 juni  09.00 uur Leimuiden. 
Zondag 21 juni  10.00 uur Roelofarendsveen. 
Donderdag 25 juni  09.00 uur Leimuiden. 
Zondag 28 juni  10.00 uur Langeraar. 
 
GEZANGENBUNDEL 
Voor mensen die dat willen, zou het fijn zijn als ze kunnen beschikken over een gezangenbundel bij de 
vieringen. Daarom kunt u de komende tijd een gezangenbundel bij het secretariaat ophalen.   
Dit kan op de donderdag ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
 
TUSSENBEIDE 
Het bisdomblad Tussenbeide van april 2020 is uit. Meestal ligt dit blad achterin de kerk. Omdat de meeste 

kerken op het ogenblik gesloten zijn, is dat niet meer mogelijk. Daarom is het blad nu ook online beschikbaar. 

Hebt u het liever op papier? Bij alle lokale parochiekernen is een beperkt aantal exemplaren aanwezig. Neem 

contact op met het lokale secretariaat en informeer naar de mogelijkheid om het blad op te halen of te laten 

bezorgen.  

 

 

http://www.kerkomroep.nl/


 
 

VIDEOBOODSCHAP BISSCHOP VAN DEN HENDE 

Bisschop Van den Hende heeft een videoboodschap opgenomen voor de zorg. In april maakte het 

RIVM bekend dat op dat moment een kwart van de Nederlanders bij wie het coronavirus was 

vastgesteld in de zorg werkt. Bisschop Van den Hende: “Op dit moment, waarop we gevraagd worden 

uit veiligheid anderhalve meter afstand te houden, zijn er veel mensen in ziekenhuizen, verpleeghuizen 

en in de thuiszorg die geen afstand kunnen houden, omdat ze vanuit hun beroep, vanuit hun roeping 

mag je rustig zeggen, mensen nabij zijn met verzorging en verpleging.” 

“Misschien is er bij mensen best wel angst en ook het gevoel dat ze risico’s nemen en ook zelf besmet 

kunnen raken. Maar hun barmhartigheid en hun bekommernis om de mens in nood wint het van de 

angst en twijfel.” 

Met de videoboodschap wil de bisschop de mensen in de zorg groeten en een hart onder de riem 

steken. De boodschap is opgenomen bij het beeld van de barmhartige Samaritaan bij het Erasmus 

Ziekenhuis in Rotterdam. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan komt voor in het 

Lucasevangelie. Iemand wordt overvallen door rovers die hem mishandelen en halfdood langs de kant 

van de weg laten liggen. Bisschop Van den Hende: “Er komen eerst twee mensen voorbij die niet met 

hem in aanraking willen komen. Een priester en een leviet maken een grote boog van waarschijnlijk 

veel meer dan anderhalve meter. Dan komt een Samaritaan met een rijdier langs. Hij ziet de hulpeloze 

man en wordt tot in het diepst van zijn wezen geraakt. Hij gaat naar hem toe, tilt hem op zonder die 

anderhalve meter in acht te nemen en brengt hem in veiligheid.” 

De bisschop spreekt zijn hoop uit dat het beeld van de barmhartige Samaritaan doet denken aan ieder 

die met zorg en aandacht wordt verpleegd en verzorgd en aan de toewijding die dat vraagt. “De 

mensen die werken in de zorg worden wel in onze tijd helden genoemd. Maar het woord ‘held’ kan 

ook zo gauw weer verbleken. Het is tenslotte ook niet zo lang geleden dat juist de mensen in de zorg 

aandacht vroegen voor hun inkomen en waardering vanuit de samenleving. Ik hoop en bid dat ook als 

het coronavirus op zijn retour raakt en we misschien een medicijn vinden om het te stuiten, de 

waardering voor de zorg blijft. De zieken verzorgen en nabij zijn is een werk van barmhartigheid. Dat 

mogen we als samenleving niet alleen overlaten aan zogenaamde helden, maar ze daar ook in steunen 

met alle waardering en faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Nu en ook in de toekomst als de crisis 

afneemt.” 

De bisschop wenst de mensen die werken in verpleeghuizen en ziekenhuizen, in zorginstellingen en de 

thuiszorg, geestelijk verzorgers en mantelzorgers van harte “alle goeds en Gods zegen.” 

Lees de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37) 

 https://www.kn.nl/nieuws/corona/bisschop-van-den-hende-steunt-zorgmedewerkers-met-videoboodschap/  

 

GEBEDSINTENTIES ONLINE VIERING 
Vanaf verschillende kanten wordt er aangedrongen om toch weer ‘gebedsintenties’ aan te nemen voor 
de online viering op zondag. Het probleem daarbij was echter dat het met al onze kernen al snel een 
enorme lijst wordt. Het lezen daarvan is niet praktisch. We hebben nu de technische mogelijkheid om 
intenties over het beeld te laten ‘rollen’, net als in de tv-vieringen van de KRO. Daar willen we gebruik 
van gaan maken om op die manier toch voor opgegeven intenties te kunnen bidden.  
Daarbij zijn twee mogelijkheden: 

• U kunt de intenties uiterlijk donderdag 12.00 uur voor de viering opgeven aan het centraal 
secretariaat.   

• Of u kunt de intenties opgeven bij het lokale secretariaat, op de manier waarop men het gewend 
is. Dit kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur. 

Hoewel het toch anders is dan men gewend is, hoop ik van harte dat er op deze wijze tegemoet 
gekomen wordt aan een wens die bij de mensen leeft.    

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/lucas/10
https://www.kn.nl/nieuws/corona/bisschop-van-den-hende-steunt-zorgmedewerkers-met-videoboodschap/

