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AGENDA 2020   week 43 

Donderdag 22 okt.  
19.00 uur Eucharistieviering. 
  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 
Zondag 25 okt. Weekend van de dertigste zondag door het jaar. 
09.15 uur Woord- en gebedsviering m.m.v. het Caeciliakoor.  
  Voorganger Mw. A. de Haas. 
Donderdag 29 okt.   
19.00 uur Eucharistieviering. 
  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 
Vrijdag  30 okt. 
09.30 uur Eucharistieviering in de Peppelhof. 
  Voorganger kapelaan B. v. Paassen.  
Zondag  01 nov. Allerheiligen. 
11.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het Caeciliakoor. 
 
  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 
Maandag 02 nov. Allerzielen. 
19.00 uur Woord- en gebedsviering m.m.v. het Caeciliakoor. 
  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 
  DIT IS EEN BESLOTEN VIERING. 
Donderdag 05 nov. 
19.00 uur Eucharistieviering. 
  Voorganger kapelaan B. v. Paassen.  
 
 
OVERLEDEN 
06 sept. Cornelis Theodorus Beuk. 
06 sept. Karel Brug. 
28 sept. Hendrika Johanna Markwat-Peters. 
06 okt.  Cor Straathof-v.d. Weijden. 
08 okt.  Martien de Rijk. 
08 okt.  Sjaak Senne. 
 
 
ALLERZIELEN 2 NOVEMBER 

Op  2 november is er een besloten viering in de kerk voor de familieleden van de overledenen van het afgelopen 

jaar. Het kerkhof is overdag vrij toegankelijk…. met in acht neming van de Corona regels.  

Lichtjes zijn verkrijgbaar op het kerkhof voor € 1.50 

  



 
 

MISINTENTIES 
Do 22 okt. Piet en An v. Graas-Huiberts. 
  Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 
Zo 25 okt.  Uit dankbaarheid b.g.v. een 60-jarig huwelijk. 
  Yvonne Lunenburg-Mollers. 
  Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 
  Overl. ouders Straathof-v. Diemen. 
Do 29 okt. Piet en An v. Graas-Huiberts. 
Vr 30 okt. Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 
  Mart Vlasman. 
Zo 01 nov. Overl. ouders Heuzen-Hogeboom. 
  Eef van Wijk. 
  Overl. ouders v. Velzen-Wijfjes. 
Ma 02 nov. Overl. ouders Kea-Hooijmans. 
  Overl. fam. Straathof-Versteegen. 
  Jannie Zwetsloot-Opdam. 
Do 05 nov. Piet en An v. Graas-Huiberts. 
   
 
MISINTENTIE 
U kunt weer op donderdagochtend bij het secretariaat intenties opgeven voor de vieringen. 
De intenties die zijn komen te vervallen door de sluiting van de kerk i.v.m. de corona crisis kunt u 
opnieuw aanvragen. Voor vragen kunt u het secretariaat bellen 0172-508118. 
 

Wilt u een viering bijwonen in onze kerk dan is telefonisch aanmelden verplicht, dat kan op dinsdag 

en donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur op tel.nr: 0658749268.  Houdt uw gezondheid goed in 

de gaten, bij enige twijfel niet aanmelden. 

Tevens is het nog mogelijk om op zondagochtend 09.15 u de H. Mis mee te vieren  

via www.rkgroenehart.nl 

 

TUSSENBEIDE 

Achter  in de kerk kunt u het blad Tussenbeide meenemen. 

Mocht u het blad willen lezen maar door de Covid 19 niet in de kerk kunnen komen, kunt u  

via de site van het bisdom Rotterdam het blad lezen. Of u belt met het secretariaat 0172-508118 

 

Gerardus kalender 2020 te koop!!! 
De Gerarduskalenders die uitgebracht wordt door Klooster Wittem is een scheurkalender met elke dag 
op de voorkant een mooie  spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto:   
'Elke dag een beetje spirit' 
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen.  De kalender is bedoeld om elke dag  goed te kunnen beginnen met een 
positief gevoel. De opbrengst van deze kalender komt helemaal ten goede aan alle activiteiten die 
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.  
Wilt u  voor 2021 zo'n mooie  Gerardus kalender ? Dan  kunt u deze bestellen bij 
Sonja Knelange tel:  509221 of carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl       prijs kalender + schild : € 7,95 

http://www.rkgroenehart.nl/
mailto:carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl

