
 

 

      H. Franciscus parochie 

St. Jan de Doperkerk 

Parochiekern :Leimuiden-Rijnsaterwoude  

 Secretariaat       :Willem van der Veldenweg 24 

              Telefoon             :0172-508118 

 E-mail                 :leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl                                                                             

              Geopend            :donderdag 09.00u tot 12.00u 

Site federatie    :www.rkgroenehart.NL 

 

 

AGENDA 2021   week 15  

Donderdag 08 april. 

19.00 uur Eucharistieviering. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Zondag 11 april. Tweede zondag van Pasen.  

Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid.  

09.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het koor Akkoord. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Donderdag 15 april. 

19.00 uur Eucharistieviering. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Zondag  18 april. Derde zondag van Pasen. 

11.15 uur Woord-gebedsviering  m.m.v. het koor Caeciliakoor. 

  Voorganger pastor M. Hoogenbosch. 

Donderdag 22 april. 

19.00 uur Eucharistieviering. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

   

OVERLEDEN 

25 maart Sjaak Kraan. 

 

ROEPINGENZONDAG 

Roepingenzondag 25 april. Deze zondag bidden wij voor roepingen tot het priesterschap, het 

permanent diaconaat en het religieuze leven. Het thema ”Wees niet bang, kom dichterbij” verwijst 

naar Mozes. God roept hem om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte. Na twijfel en 

tegenwerpingen geeft Mozes uiteindelijk toe aan die roeping. 

Wij geloven en vertrouwen dat ook in deze dagen mensen door God worden geroepen voor een 

bijzondere taak. 

 

COLLECTE 

Achter in de kerk lig de QR code u kunt deze scannen met u mobiel voor n bijdrage voor onze kerk. 

Maar u kunt natuurlijk ook de collecte in de schaal doen. B.v.d.  

 

 

  

 
  



 

MISINTENTIES 
Do 08 april Pastoor Cornelis Thomas. 

Zo 11 april Overl. ouders Straathof-v. Diemen. 

  Bram de Haas. 

Do 15 april  Mart Vlasman. 

Zo 18 april Overl. fam. Heuzen-Hogeboom. 

  Sjaak Senne. 

  Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 

  Yvonne Lunenburg. 

Do 22 april Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen.  

 

IVM CORONA 

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: 0172-508889.  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  Let op!!!  Het oude telefoonnummer is afgesloten. 

 

WAARSCHUWING: 

 internetcriminelen geven zich in e-mails uit voor pastorale beroepskrachten in een poging om de ontvanger aan 

te sporen geld over te maken. De afgelopen week zijn twee incidenten in ons bisdom gemeld. Gebleken is dat 

criminelen gebruik maken van bijvoorbeeld Gmail om een nieuw e-mailadres aan te maken dat er geloofwaardig 

uitziet. Vanuit dit e-mailadres versturen ze een bericht waarin ze bijvoorbeeld zeggen de pastoor te zijn. Het nep 

e-mailadres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mailadres van de pastoor.  

De pastoor vraagt via e-mail nooit om geld. Een mail met die boodschap is dus altijd nep. In geval van twijfel 

kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie. 

Meer informatie kunt u vinden op https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-internetcriminelen-geven-zich-opnieuw-

uit-voor-pastorale-beroepskrachten/ 
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