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AGENDA 2021   week 47 

Donderdag 25 nov. 

19.00 uur Eucharistieviering. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Zondag 28 nov. Eerste zondag van de Advent. 

09.15 uur Woord- en Gebedsviering m.m.v. het koor Akkoord. 

  Voorganger pastor H. v. d. Reep. 

Donderdag 02 dec. 

19.00 uur Eucharistieviering. 

  Voorganger kapelaan B v. Paassen. 

Zondag 05 dec. Tweede zondag van de Advent. 

11.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het Caeciliakoor. 

  Voorganger pastor J. v.d. Bie. 

 

OVERLEDEN 

05 okt.  Sjaak v. Klink. 

27 okt.  Herman Gerritsen.       
29 okt.  Bep Kraan-v. Berkel. 
16 nov. Joop Senne. 
24 nov. Coby Mollers. 
 
 
VIERING PEPPELHOF 

In november gaat de viering in de Peppelhof niet door. 

 

CORONA MAATREGELEN 
Met ingang van 10 november 2021 zijn de maatregelen aangaande corona aangescherpt. 
Dit betekent dat we de maatregelen zoals voorheen weer invoeren, mondkapjes op bij verplaatsing, 
ontsmetten handen, begeleiden naar zitplaats en routing in de kerk aanhouden. 
Als de parochianen zitten mag het mondkapje af. Volkszang tot nader order nog toegestaan. 
 
SENIORENVIERING 

16 December is er een seniorenviering om 09.30 uur in onze kerk ter voorbereiding op het kerstfeest. 

Dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het corona virus.  



MISINTENTIES 
Do  25 nov. Mart Vlasman. 

Zo  28 nov. Jacques Kraan. 

  Marinus Adrianus Vink en Hendrika Cornelia Vink-Langeslag. 

  Overl. ouders Straathof-v. Diemen. 

  Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 

  Hans en Ria de Jong-Bijlemeer. 

  Bram de Haas. 

Do 02 dec. Pastoor Cornelis Thomas. 

Zo 05 dec.  Jacques Kraan. 

  Voor levende en overleden leden van de begrafenisvereniging St. Barbara. 

 

 
WAARSCHUWING: 

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

ontvanger aan te sporen geld over te maken. 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/ 

 

STILTE EN GEBED 

In de Adventstijd is er ook gelegenheid voor stilte en gebed. De H. Adrianuskerk in Langeraar is daar 

woensdag voor open van 12.00 uur tot 13.00 uur en de Petruskerk in Roelofarendsveen op zaterdag 

van 13.00 uur tot 14.00 uur. U kunt in dat uur komen en gaan wanneer u dat wilt. Wees welkom.  
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