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AGENDA 2023   week 23 

Donderdag 16 juni. 

19.00 uur Eucharistieviering. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Zaterdag  18 juni. Weekend van de Sacramentsdag. Heilig sacrament van het Lichaam en bloed 

van Christus. 

19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het koor Resonans. 

  Voorganger pastoor J. Glas. 

Donderdag 23 juni. 

19.00 uur Eucharistieviering. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Zondag  26 juni. Dertiende zondag door het jaar. St. Jansfeest. 

09.15 uur Eucharistieviering m.m.v. alle koren. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen.  

  Daarna gezellig samenzijn.  

OVERLEDEN 

11 mei  Netty Looijestijn-v.d. Boogaardt. 
04 juni  Gerda Klein-v.d. Weijden. 
 
MISINTENTIES 
Do 16 juni Pastoor Antonius Harding.  

Za 18 juni Jan Kompier. 

  Uit dankbaarheid fam. Straathof-Versteegen. 

  Trees Heuzen-v.d. Meer. 

  Piet Hartveld en overl. ouders Hartveld-Kroft. 

Do 23 juni Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 

  Mart Vlasman. 

Zo 26 juni Overl. ouders Straathof-v. Diemen. 

  Trees Heuzen-v. d. Meer. 

  Eef v. Wijk. 

  Yvonne Lunenburg-Mollers. 

  Adrianus Jozef Vink en Petronella Maria Vink. 

  Jan van Vliet. 

  Mars de Rijk. 

  Pastoor Cornelis Thomas. 

  Pastoor Antonius Harding. 

  Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 

   

 

 



 

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…
  

Prinsengrachtconcert aan de Dorpsstraat 
Dorpskerkconcerten Leimuiden en Drumfanfare Mavileo organiseren uniek openluchtconcert op 

vrijdag 24 juni 2022. 

LEIMUIDEN 

Na twee jaar coronastilte is er een nieuw seizoen Dorpskerkconcerten in aantocht. Om dit te vieren speelt 

Drumfanfare Mavileo op vrijdagavond 24 juni een bijzonder concert met medewerking van celliste Fiona 

Hutubessy-Watson. Het feestelijke concert wordt georganiseerd door het comité Dorpskerkconcerten 

Leimuiden samen met Drumfanfare Mavileo en vindt plaats in de openlucht; een echt 

Prinsengrachtconcert aan de Dorpsstraat in Leimuiden. Waar normaal de muziek tijdens de concerten 

klinkt ín de dorpskerk wordt er nu gespeeld op het pleintje naast de kerk. Wat is er nu mooier dan met 

muzikale klanken genieten van een warme zomeravond!  

Drumfanfare Mavileo en celliste Fiona Hutubessy-Watson brengen een programma met bekende en 

onbekende muziek op een toegankelijke manier. Van Bach tot filmmuziek; precies de klanken die passen 

bij een mooie zomeravond.  

De organisatie is afhankelijk van het weer. Kijk daarom voordat u op pad gaat even naar onze website, 

sociale media of de buienrader. Bij slecht weer gaat het concert niet door. Voor een flink aantal 

zitplaatsen wordt gezorgd. 

Inloop met wat te drinken start vanaf 19:00 uur. Het concert begint om 19:30 uur. Toegang is gratis. 

Meer informatie is te vinden op www.dorpskerkconcerten.nl of www.facebook.com/DrumfanfareMavileo 

 

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. 
 

http://www.dorpskerkconcerten.nl/
https://www.facebook.com/DrumfanfareMavileo/


 
 
De Missionaire Parochie, Als God Renoveert (parochievernieuwing 13) 
Wat moeten de eerste Christenen een goede PR gehad hebben. 
Na het Pinksterwonder trokken de apostelen eropuit. Jezus zei: gaat, onderwijst alle  
volkeren en doopt hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Als die mannen bibberend op hun bovenkamertje waren blijven zitten, waren wij nu  
geen Christenen geweest. Zo simpel is het.  
Maar ze gingen op weg, gesterkt door de Heilige Geest. 
Het grootste wonder is toch wel, dat ze gingen! 
Ze gingen eropuit in een voor hen vijandige wereld. 
Dit was min of meer de geboorte van de Kerk van Christus. 
En heel snel verspreidde het Christendom zich over de wereld. 
 
Nu nog in onze tijd groeit de Wereldkerk.  
Vooral in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. 
Juist in de rijke delen van de wereld, zoals Europa, Noord-Amerika en Canada  
loopt het aantal gelovigen terug. Kennelijk hebben rijke mensen God niet meer nodig. 
Met het streven naar nog meer luxe, wordt God buitengesloten. 
Ook in Nederland geeft 75% aan zich geen gelovige meer te noemen. 
 
Uit de PR van de eerste Christenen kunnen we nog wel leren. 
Kijk maar eens naar de boodschap die zij meekregen: 
Ga op weg, maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leer hun te onderhouden alles wat Ik  
jullie heb opgedragen. (Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing  
van deze wereld.) Mat. 28. 
Dat is de identiteit geworden van de Kerk van Christus.  
Nu nog steeds, ook in onze omgeving die onverschillig en wantrouwend tegenover  
de Kerk staat. Er staat ons wat te doen. 

 
 
Alles wat de Vader heeft is ook van Mij 
Naar het Evangelie van afgelopen zondag 
(drievuldigheidszondag Joh. 16) 
Heilige Drie-eenheid 
 

 
 
LIEFDE IN DRIEVOUD 
Zondag was de feestdag van de Heilige Drie-
eenheid. Een mooi moment om het kruisteken  

uitdrukkelijker en bewuster te maken dan anders. 
Want elke keer als wij dit kruisteken maken 
bevestigen wij ons geloof in God, 
zijn drievoudige aanwezigheid in ons bestaan. 
Ieder voor zich en God voor ons allen! 
Dat is een veelgebruikte kreet. Te vaak is dit 
werkelijkheid in onze huidige maatschappij. 
Sterker nog, voor veel mensen is God helemaal niet 
meer in beeld. 
Toch zijn wij mensen geschapen naar Gods beeld en 
gelijkenis. 
Zo staat het in het Boek van de Schepping. We 
hebben als het ware Gods DNA. 
En Gods DNA is nu juist het uitreiken naar, het in 
relatie staan met, het : ‘er zijn voor elkaar’. 
Vandaar de Godsnaam, die Mozes te horen kreeg: 
‘Ik zal er zijn voor jou’. 
 
Drievuldigheid. Een mysterie waar we ons niets bij 
kunnen voorstellen. 
Als je er rationeel over gaat discussiëren heb je 
gauw ruzie. 
Als je er zoekend en vragend mee bezig  bent, 
mogen we wellicht iets ervaren van die ‘goddelijke 
stroom’,  
die ook in ons is neergelegd. 

 



 

NIET-BESTAANDE HEILIGEN                                                                                                                                                                  

In het periodiek ‘Devotionalia’ (google en abonneer 

je op dit prachtige blad) beschrijft Ivo de Wijs elke 

keer een heilige. In 2017 omschreef hij niet-

bestaande heiligen. Ik kreeg toestemming van hem 

om zijn verhaal in het kort te publiceren. 

Toen mijn oom Felix een jubileum vierde kreeg hij 

een ingepakt geschenk van zijn familie. Hij zette een 

profane versie in van de Litanie van Allerheiligen. 

Sint-Cadeautius zong hij met priesterlijk timbre en 

de andere aanwezigen lieten meteen “Ora pro 

nobis” horen. Sint-Elastiekius: Ora pro nobis;  Sint-

Pakpapierius : Ora pro nobis; Sint-Selloteepius: Ora 

pro nobis enz. enz. tot hij kon besluiten met Sint-

Pantoffelianus. Hij kreeg dus een paar pantoffels. 

Waarom ik als jong broekie bij het feest aanwezig 

mocht zijn, weet ik niet meer, maar de 

gemoedelijke omgang met de roomse riten hebben 

een diepe indruk om mij gemaakt. 

Later ontdekte ik dat er meer niet-heiligen waren. 

De meest bekende is zonder twijfel Sint-Juttemis. 

Zoals u weet betekent het: het zal nooit gebeuren. 

Zoals ook: als Pasen en Pinksteren op één dag vallen 

of als de kalveren op het ijs dansen, als de paus een 

geus wordt of als de politie weer op een varken 

komt. In 1577 dook Sint-Juttemis voor het eerst op 

in de kroniek van Roermond. Sint-Juttemis is 

overigens nauwe familie van Sint-Nimmermeer (een 

heilige van wie de laatste tijd vrij weinig meer wordt  

 

 

vernomen). Een ander figuur is Sint-Salarius. zijn 

feest werd elke maand gevierd, veelal op de laatste 

vrijdag van de maand als de lonen werden 

uitbetaald.  

Dan had je nog Sint-Sigarius; dit feest werd gevierd 

in kloosters op dagen dat men een sigaar mocht 

roken. Ook had je nog Sint-Bureaucratius wat 

verwijst naar de bureaucratie, de traagheid van 

besluitvorming en ambtenarij. 

In Breda staat een standbeeld van Sint-Juttemis (zie 

afbeelding). 

In Tilburg was er een brouwerij die Sint-Juttemis 

heette; is in 2020 gestopt. 

 

 

 
Mededeling over de Taartenbakwedstrijd. 
Zondag 26 juni vieren wij het patroonsfeest van onze parochiekern. 
Na drie jaar willen wij weer een Taartenbakwedstrijd organiseren dit was vóór de coronatijd  een groot 

succes.  In 2018 waren er 15 taarten gebakken, in 2019 waren 10 taarten. Er zijn nu nog weinig  

aanmeldingen voor de  Taartenbakwedstrijd en dat is natuurlijk heel jammer! In ieder geval omdat wij 

allemaal iets lekkers bij de koffie en thee willen hebben en omdat de deskundige jury iets  te proeven 

moet hebben.Dus geef je op en  bak of maak een mooie taart! Heb je nu toch  zin gekregen om iets te 

bakken/ te maken? Je  kan je nu nog aanmelden via het  inschrijfformulier achterin de kerk en 

 t/m  19 juni   per mail of telefoon 
Sonja Knelange    carl-sonja-knelange@kpnmail.nl                 0172-509221 
 


