
 

      ROND DE ST. JANSTOREN 

 

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 2022   week 20 

Donderdag 19 mei. 

19.00 uur Eucharistieviering. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Zondag  22 mei. Zesde zondag van Pasen. 

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

  Voorganger pastor J. v.d. Bie. 

Donderdag 26 mei. Hemelvaart van de Heer. 

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

  Voorganger pastor J. van der Bie.  

Zaterdag 28 mei. Weekend van de zevende zondag van Pasen. 

19.00 uur Woord- en gebedsviering m.m.v. het koor Resonans. 

  Voorganger Mevr. A. de Haas. 

OVERLEDEN 

08 apr.  Kees de Hollander. 
15 apr.  Gerard Vork. 
19 apr.  Annie v. Wieringen-v. d. Haak. 
21 apr.  Anna Jozefine Meier-van der Ham. 
25 apr.  Aad v. Velzen. 
11 mei  Netty Looijestijn-v.d. Boogaardt. 
 
MISINTENTIES 
Do 19 mei Voor alle mensen die steun vinden in ons gebed.  

Zo 22 mei Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 

  Overl. fam. Heuzen-Hogeboom. 

  Coby Mollers. 

Do 26 mei Jacques Kraan. 

  Mart Vlasman. 

Za 28 mei Eef v. Wijk. 

  Tot welzijn van de familie Straathof.  

 

KLIEDERKERK 

Op 22 mei is er beneden in de serre weer Kliederkerk voor de kinderen van 11.00 uur tot 14.00 uur. 

 

BEDEVAARTEN 
Op zaterdag 21 mei gaan we vanuit de Clara en Franciscus Federatie met een bus op bedevaart naar Kapel in ’t 
Zand in Roermond. Alle informatie vindt u in de Samenstromen en op de website. Opgeven kan t/m 8 mei. 
Ook zijn er dit jaar weer bedevaarten naar Banneux in mei en Juni. naar Lourdes in mei, juni en september. 
Informatie bij het secretariaat.   
 

 



Pré- akkoord:  

Dat wordt de naam voor het nieuwe koor van akkoord dat inmiddels al 3 repetities achter de rug heeft. 

Er wordt heerlijk gezongen én gedanst tijdens de repetities. Want wat is er nu leuker dan alleen 

zingen; precies! BEWEGEN EN ZINGEN. Vrijdag 13 mei is de volgende repetitie. En er is nog volop plek 

voor nieuwe leden.                                                                                                                                                    

Dus iedereen van 5,6 en 7 jaar is welkom op vrijdag 13 mei (en  3 juni en 1 juli)  van 14.30 – 15.30 uur 

in de Priester Hendrikzaal naast de St. Jan de Doper op de Willem van der Veldenweg 24. We 

repeteren eenmaal per maand en de kinderen mogen ook meezingen tijdens de gezinsvieringen in de 

St. Jan de Doper. Zingen zorgt voor plezier. Het is een leuke manier om gevoel voor ritme te krijgen, 

zelfvertrouwen op te bouwen en met elkaar iets moois te creëren. Bij de gezinsdiensten zijn er veel 

gezinnen aanwezig en kunnen de kinderen na de mis nog lekker even met elkaar spelen terwijl de 

ouders koffie drinken. Deelname is gratis. Vragen kun je stellen aan dirigente Marina 06 1213 6308. 

SMO-13 
Vanuit de Clara en Franciscus federatie uit het groene hart wordt de reis stap mee op (SMO) georganiseerd. Dit 

is een reis om met katholieke jongeren letterlijk stappen te zetten. We verblijven één weekend in een klooster 

en de reis brengt ons naar Villaroger, naar een herberg waar we de rest van de week vanuit vertrekken om 

wandelingen van +-12 km te maken. Dagelijkse is er een dagopening, sluiting, een dagelijkse mis en op de 

laatste wandeldag een mis in de buitenlucht in de bergen. 

Deze reis biedt veel gezelligheid, verdieping in het geloof, bijzondere momenten en je wordt één met de natuur 

en de schepping.  

Op 2e pinksterdag is er een inwandeldag om elkaar alvast beter te leren kennen, leuk als je dan al aan kunt 

sluiten. Wil je eerst meer informatie of kun je dan niet, is het geen probleem. Nu begrijp ik dat dat wellicht wat 

kort bij komt, maar voor de snelle beslisser is er de mogelijkheid. Mochten er mensen zijn die het interessant 

lijkt of iemand weten die het misschien wel leuk lijkt, dan kan je contact opnemen met de organisatie via: 

stapmeeop@gmail.com.  

 
St Jansfeest Zondag 26 juni 2022; om  9.15 uur is de H. Mis (in de pastorietuin) 
 

   
Het is een mooie traditie om onze patroonheilige uitgebreid en feestelijk te herdenken. 
Dit jaar vindt het plaats op zondag 26 juni.  
We beginnen met de H. Mis om 9.15 uur. Bij geschikt weer in de pastorietuin. 
Natuurlijk hopen wij de genade van de Heer, dat dit feest buiten gehouden kan worden. 
Na afloop van de Eucharistieviering is er koffie en lekkers. Aansluitend een glaasje. 
Dit wordt weer een prachtige ontmoeting met de Heer en met elkaar. 
Iedereen is welkom. 
Speciaal is ook op de gezinnen met kinderen gerekend. 
Er staan ook sjoelbakken klaar om gezellig een spelletje te spelen. 
Laten wij er met elkaar een mooi feest van maken.  
Noteer in je agenda. 
Heel veel mensen hopen weer op de taartenbakwedstrijd. Daarover later meer. 
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Vrijwilligersfeest met H. Mis in de open lucht 
 
Al dagen van tevoren zag het er naar uit dat het weer gunstig zou worden. 
Afgelopen zaterdag was de Heer ons genadig met prachtig weer en goede temperaturen 
en konden we ons vrijwilligersfeest in de pastorietuin organiseren. 
De stoeltjes en banken konden naar buiten. De altaartafel werd gereed gemaakt. 
De bloemstukken en de kaarsen uit de kerk werden aangedragen. 
De microfoons en geluidinstallatie werden in orde gemaakt. 
Het koor Resonans ging voorop in muziek en zang en het klonk heel mooi. 
De opkomst van de kerkgangers en vrijwilligers was groot; ruim 90 mensen. 
Wellicht hebben de automobilisten op de N207 vreemd opgekeken door onze gezangen. 
Kapelaan van Paassen was weer als vanouds in zijn element met de buitenviering. 
Een mooie, innemende preek met een brede glimlach. 
Het was dit keer ook een prachtige gelegenheid om de aankomende vormeling(en) voor te stellen. 
Na afloop was er koffie en lekkers en vervolgens een glaasje en lekkere hapjes,  
Allemaal verzorgd door Fam. Keijzer. 
In de avondschemering kwamen Erik de Viking en Wieze met dochter Annabel optreden, om een 
geweldige vuurshow te verzorgen.  
Het hele vrijwilligersfeest was een groot succes. Het was een ongedwongen sfeer en 
iedereen had het naar de zin. Er werd nog lang nagepraat. 
En natuurlijk na afloop vele handen om op te ruimen, met een uitloop naar de zondagmorgen. 
Het volgende feest is de patroons dag van St. Jan de Doper op zondag 26 juni. 
Noteer alvast in uw agenda. 
Met heel veel dank aan ieder die dit feest mogelijk heeft gemaakt. 
 

Houdt van elkaar, zoals Ik jullie heb liefgehad  
(naar het Evangelie van afgelopen zondag (Joh.13). 
 
Op een plein, vlak bij een tehuis voor kinderen met een handicap staat het beeldje  
van een meisje, dat haar gehandicapte broertje op de rug draagt.  
Dat beeldje gaat terug naar het verhaal van een Canadees meisje van een jaar of elf,  
dat haar gehandicapte broertje kilometers ver naar school draagt.  
Mensen vragen haar bezorgd: ‘Is dat voor jou niet te zwaar? ’ 
Het meisje antwoordt: ‘Nee, hij is niet te zwaar, hij is mijn broer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
 

Dit verhaal sluit naadloos aan bij het evangelie van afgelopen zondag, waar Jezus zegt:  
‘Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad. “ 
Het fundament daarbij is: Jij bent toch mijn broer, mijn zus…. 
De vanzelfsprekendheid van deze dragende liefde is niet uit te leggen. 
Het Canadese meisje doet het gewoon.  
We zien het nu ook gebeuren bij de opvang van mensen uit Oekraïne. 
Spontaan, zonder dat dat wordt opgeëist bieden mensen hun gastvrijheid aan.  
Dat doe je toch gewoon….. 
Als wij zo in het leven kunnen staan, doen wij als God en is Hij onder ons. 
 

 



 
De Missionaire Parochie, Als God Renoveert (parochievernieuwing 9) 
 
Herbouw Mijn Huis! 
Rond het jaar 1205 kreeg H. Franciscus van Assisi zijn eerste mystieke ervaring. 
Daarin hoorde hij dat Christus vanaf een kruisbeeld tot hem sprak: “Herstel Mijn Kerk”. 
Franciscus vatte dit letterlijk op en begon het kerkje te restaureren. 
Christus moest hem opnieuw inseinen, dat het niet om gebouwen gaat, maar om mensen.  
Zo is hij de grondlegger geworden van een van de belangrijkste vernieuwingsbewegingen die 
de kerk ooit heeft gekend. Ook in die tijd verkeerde de kerk in een crisis en moest er ook veel 
veranderen. 
 
Eigenlijk zitten we met onze kerk in een vergelijkbare periode.  
Een identiteitscrisis, zonder groei en bloei. 
De diepste pijn is, als het verlies van identiteit leidt tot het samenvoegen van parochies, 
zoals momenteel op heel veel plaatsen in Nederland gebeurt, of zelfs gesloten worden. 
De parochievernieuwing gaat niet over het kerkelijk bestuur, of het toerusten van leken 
voor het verrichten van liturgische taken. Het gaat erom dat de Kerk zich weer bewust wordt  
van haar ware identiteit; dat wil zeggen: 
Een Kerk, die geroepen is om naar buiten te treden (niet vanuit zichzelf of voor zichzelf). 
Levende stenen worden. Levende bouwstenen.  
De kerk draait echt om mensen, niet om gebouwen. 
Waartoe zijn wij op aarde? De eerste vraag van de catechismus. (De ouderen onder ons  
weten dit vast nog wel). Het antwoord: Wij zijn op aarde om God te dienen! 
De essentie is God en elkaar te dienen, gezamenlijk als kerk. 
En onze huidige paus Franciscus roept ons op om Zijn Huis te herbouwen. 
En nu aan de slag! 
 
 

  

REGENHEILIGEN 

Als ik dit schrijf dan heeft het al een hele tijd niet 

geregend. In vroegere tijden werden verscheidene 

heiligen aangeroepen om het te doen laten regenen 

na een lange periode van droogte. Ja het zal wel 

zullen de meesten van ons wel zeggen. Toch, toen 

mijn neef zijn vrouw maar niet zwanger werd heb ik 

haar een prentje van de H. Anna (de moeder van 

Maria) gegeven. Zij heeft het prentje onder haar 

kussen gelegd en ja hoor spoedig werd zij zwanger. 

Geloof doet leven, hier dus letterlijk.  

Wie zijn die regenheiligen? 

Benno, kapelaan van keizer Hendrik III en later 

bisschop van Meissen                                                                                             

Eulalia van Barcelona 

Heribertus, aartsbisschop van Keulen; hij riep op tot 

een boetebedevaart om regen te verkrijgen 

Honoratus, bisschop van Arles; hij liet een bron 

ontspringen 

Medardus van Noyon, men beweert dat toen hij 

overleed er een weldadige regen begon te vallen 

Paulus, er zouden 3 bronnen zijn ontsprongen op de 

plaats waar  zijn hoofd de aarde raakte toen hij 

werd vermoord. Variant: er spoten 3 fonteinen uit 

zijn afgehouwen hoofd. 

Solange van Bourges; in 1635 begon het na een 

lange droogteperiode te regenen toen in Bourges 

een processie met haar relieken rondging. 

Urbanus I, paus 

 



 

ZOMERKAMP 2022 

Ook dit jaar organiseert het bisdom Rotterdam de zomerkampen. Van 10 – 16 juli.”                                                

De thema is “Ik ga op reis” Er zijn drie leeftijd groepen Kinderkamp ( leeftijd van 8 -11 jaar ), het 

tienerkamp (leeftijd 12- 14 jaar), het tienerkamp (leeftijd 12 -14 jaar) en                                                             

het jongerenkamp (leeftijd 15-17 jaar) . Beleef een week vol met verschillende activiteiten op het 

gebied van sport, spel, ontmoeting en geloof. Achter in de kerk liggen folders met informatie. 

 

 

 

 

Stand kerkbalans 2022 
 

        

nog te gaan 
 €                             

14.582  

 

 

   
 
 
 

 

   

doel   €      42.000     

totaal   €      27.418     

december   €                          -     

november   €                          -     

oktober   €                          -     

september   €                          -     

augustus   €                          -     

juli   €                          -     

juni   €                          -     

april   €      27.418     

maart         

februari         

januari  
 €                          -     

   

 

      

 

         

         

      

      

 

 

Beste mede parochianen, 

 

We zijn op de goede weg met de kerkbalans, 65% van het streefbedrag is inmiddels binnen. 

Laten we met elkaar proberen het streefbedrag te realiseren.  

Mocht u nog niets hebben overgemaakt om wat voor reden dan ook, overweeg of u het belangrijk vindt dat de 

kerk blijft bestaan en onderhouden kan worden. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 

    0 


