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AGENDA 2021   week 41 

Donderdag 14 okt. 

19.00 uur Eucharistieviering.  

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Zondag 17 okt. Negenentwintigste zondag door het jaar. 

09.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het Caeciliakoor. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Donderdag 21 okt. 

19.00 uur Eucharistieviering. 

  Voorganger kapelaan B.v. Paassen. 

Zondag 24 okt. Dertigste zondag door het jaar. 

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

  Voorganger pastoor J. Glas. 

OVERLEDEN 

04 sept. Jaap v.d. Weijden. 

05 sept. Theodorus Kraan. 

23 sept. Piet Kok. 

01 okt.  Alie v.d. Zwaan-v.d. Hoorn. 

05 okt.  Sjaak v. Klink. 

MISINTENTIES 

Do 14 okt.  

Zo 17 okt.  Jaargetijde Sjaak Senne. 

 Laurentius en fam. v.d. Hoorn. 

 Overl. fam. Heuzen-Hogeboom. 

 Cees Beuk. 

 Jaarlijkse jaargetijde van Jan Straathof  

 en tot welzijn van de fam. Straathof-Versteegen. 

 Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 

 Marinus Adrianus Vink en Hendrika Cornelia Vink-Langeslag. 

 Uit dankbaarheid tot zegen over ons gezin. 

 Maria Johanna Visser-v. Velsen en Cornelis Adrianus Visser. 

Do 21 okt. Pastoor Antonius Harding. 

Zo  24 okt. Jacques Kraan. 

 Bram de Haas. 

COLLECTE Achter in de kerk ligt de QR code u kunt deze scannen met uw mobiel voor een bijdrage 

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



 

 

VIERINGEN PEPPELHOF 

Dit zijn de datums: 29 oktober, 26 november. 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

 begrafenisvereniging St. Barbara Leimuiden en Rijnsaterwoude 

Op donderdag 21 oktober a.s. wordt de algemene ledenvergadering van St. Barbara gehouden. 
U bent van harte welkom om deze bij te wonen bij Partycentrum Keijzer - Dorpsstraat 30 te Leimuiden, 
aanvang 20.00 uur. 
Het beleid van Partycentrum Keijzer is om bij binnenkomst een bewijs van vaccinatie of een recente 
negatieve test te tonen. 
Wij willen u ook vragen om u tijdig aan te melden bij één van de onder genoemde bestuursleden. 
Heeft u zich aangemeld maar heeft u verkoudheids klachten e.o. koorts , of een vermoeden ervan, 
dan verzoeken wij u om  zich weer af te melden om verdere besmetting te voorkomen. 
 
Tijdens deze vergadering nemen wij afscheid van Anneke Knelange ( algemeen bestuurslid)) , die zich 5 
jaar als bestuurslid  heeft ingezet voor de Barbara. 
Ria Schering heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur, in de vacature die is ontstaan 
door het terugtreden van Anneke.  
Heeft u ook interesse of wilt u informatie voor en over de functie van algemeen bestuurslid , dan kunt 
u contact opnemen met één van de bestuursleden.                                                                    
Kandidaten kunnen zich voor 1 oktober a.s. melden bij het bestuur.   

    Aanmelden voor de jaarvergadering voor 16 oktober a.s. bij; 
Jan v.d. Weijden - 06-50963228  - jokejan@hotmail.com 
Hanneke v. Velzen - 06-23127167  - vanvelzenhanneke@hotmail.com 
    0172-509858 

Met vriendelijke groet, het bestuur van St. Barbara 
 
Gerardus kalender 2022 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 2022 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 : € 8,50 
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