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Beste lezers,
Daar ik gisteren mijn 50 e verjaardag vierde en daardoor niet in de pastorie was, heeft
Marloes mijn taak overgenomen om de Digitale Nieuwsbrief te versturen.
Dat ging prima, op een paar kleine puntjes na en daarom deze nagekomen nieuwsbrief,
zodat iedereen de juiste informatie heeft. Ook ik wens u een zonnig weekend toe.
De ½ webredactie

Zaterdagmiddag

:

17.00 uur

Zaterdagavond

:

19.00 uur

Zondagochtend

:

9.30 uur

Zondagavond

:

19.00 uur

Woensdagochtend
Vrijdagavond

:
:

9.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Rozenkransgebed voor de vrede met
gebedsleider Noordermeer.
Eucharistieviering met cantor en kapelaan
Plavčić.
Gezinsviering met De Vrolijke Noot, pastoor
Hagen Na afloop koffiedrinken in ‘de kleine
JOANNES’.
Bidden van de rozenkrans en aanbidding
met mogelijkheid tot biecht tot 20.30 uur.
Eucharistieviering met pastoor Hagen.
Geen meditatief moment.
Weeksluiting in Rijnweide.

Mededelingen van 9 en 10 juni
 Achterin de kerk liggen strookjes waarop u uw vraag kunt schrijven voor de
parochieavond van 19 juni om te stellen aan de pastoor, de diaken en de kapelaan.
Dit mag anoniem. De strookjes mogen in de zwarte doos. Deze avond is bedoeld
voor iedereen die vragen heeft over de vieringen.
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Vieringen in onze parochiekern van 9 t/m 15 juni
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 Denkt u aan uw aanmelding voor Sint Jansdag zondag 24 juni? Aanmelden voor de
activiteit van 12.45 tot 15.00 uur kan t/m maandag 11 juni om 12.00 uur.
 Zondagochtend om 11.15 uur zullen Charlene Maria Johanna en Raymond Hendricus
Jacobus Zandwijk hier in deze kerk gedoopt worden.
 Dinsdag 12 juni is het secretariaat gesloten in verband met een parochieel
secretariatenoverleg in Wassenaar.
 Zondag 17 juni is er een kerkenloop voor ‘Kerk in Nood’, natuurlijk mag u meelopen of
fietsen, maar als u het liever rustiger aan doet? Wij zoeken nog een viertal vrijwilligers
om op de drinkpost te staan hier bij de kerk. Aanmelden hiervoor kan bij het
secretariaat.
 Op zaterdag 7 juli vertrekt er om 8.25 uur vanaf de H. Joannes de Doperkerk een
bus naar het heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Brielle waar wij aan de
Nationale Bedevaart Brielle deelnemen. Terugkomst tegen 18.00 uur.
Meer informatie en opgeven voor de reis via de intekenlijsten achterin de kerk of
via internet.
 Zondag na de viering is er in ‘de kleine JOANNES’ gelegenheid om elkaar te
ontmoeten bij de koffie.

Overleden
Overleden is dhr. Petrus Johannes Boskamp.
Hij was geboren op 4 mei 1935 en is 2 juni overleden.
Hij woonde aan de Wassenaarseweg 77 in Katwijk.
Afgelopen vrijdag 8 juni is hij na de uitvaartmis op ons kerkhof begraven.
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Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hem verlichten, opdat hij
moge rusten in vrede. Amen.
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