
MEDEDELINGEN VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

HEILIGE JOHANNES DE DOPER MIJDECHT-WILNIS 

 

Het locatiesecretariaat is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00  

tot 12.00 uur. Telefoon 0297-281235 

 

Zuster Monica is op de woensdagen 16 februari en 16 maart van 10-12 uur in 

het parochiecentrum, als u behoefte heeft met haar te willen praten bent u van 

harte uitgenodigd. Als u op een ander moment behoefte heeft aan een gesprek dan 

kunt u haar bellen 06-12971200 of mailen zrmonica@kanunnikessen.nl  

 

De vieringen op de dinsdag zijn tot en met 1 maart om 09.30 uur,  

vanaf 8 maart zijn de vieringen weer 19.00 uur !! 

 

VAN DE LOCATIERAAD / PASTORAATGROEP 

Een jaar geleden arriveerde pastoor Ronald den Hartog in de pastorie aan 

het Driehuisplein. Hij heeft zijn draai intussen gevonden, ondanks de vele corona-

protocollen waarmee hij, maar ook wij allen te maken kregen. Naar het zich laat 

aanzien kunnen we binnenkort weer een beetje ‘normaal’ gaan vieren, ook in de 

avond; bij elkaar komen, vergaderen, repeteren, enzovoorts. Alles tot 22.00 u! De 

anderhalve meter blijft van kracht, in onze kerk mogen dan 115 personen 

(personeel niet meegerekend). Bij het lopen zijn de mondkapjes verplicht.  

 

MARIAWEEK  

De Mariaweek, zoals die gepland stond, gaat helaas NIET door. 

Locatieraad 

Arnoud Reurings 

Voorzitter: 

06-37 56 42 07 

arnoudreurings@gmail.com 

 

Joke van Leeuwen 

Penningmeester:  

jvanleeuwen3641@gmail.com 

 

Theo Ham: theo43@ziggo.nl  

 

DCR (voormalig PCI) 

Robert van de Meer  

secretariaatdcrmijdrecht@gmail.com 

Pastoraatgroep 

Resi Speijer, Jeroen van Schie,  
Henny Pauw en Helma vd Meer 

Zijn allen bereikbaar met emailadres: 

Pastoraatgroep.mw@gmail.com 

 

Bankrekeningnummers 

NL56 RABO 0135 2074 44  t.n.v. St. 

Jan de Doper – Mijdrecht/Wilnis 

 

Bankrekeningnummer actie 

Kerkbalans locatie Mijdrecht/Wilnis: 

NL52 RABO 0135 2087 77  t.n.v. St. 

Jan de Doper – Mijdrecht/Wilnis 

 

Bestuur koor Progression: mailadres:  

progressionmijdrecht@gmail.com  
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Dinsdag de 8e februari een “gewone” stille mis,  

vrijdag de 11e februari staat in het teken van Maria van Lourdes, dan met een 

koor. Beide vieringen beginnen om 09.30 uur. 

 

Op 2 maart, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd. We worden eraan 

herinnerd dat ons leven eindig is. Stof zijn we en tot stof zullen we terugkeren. 

(Genesis 3,19). Dit wijst ons ook op onze nietigheid als mens. Op de eerste dag op 

weg naar Pasen worden we eraan herinnerd dat we – hoewel we stof zijn – 

geroepen worden tot leven. Mogen wij allen geïnspireerd worden door de 

lezingen, vieringen, het samenzijn en ontmoetingen op weg naar Pasen, denk aan 

jezelf, aan je medemens en blijf gezond. 

 

Wist u dat…… 

*de hele vastenperiode in het portaal kratten zullen staan, waarin u houdbare 

producten voor de voedselbank kunt doneren? 

*er nog altijd gezocht wordt naar (nieuwe) vrijwilligers om de werkgroepen te 

versterken? Ook voor bestuurlijke functies! 

*oude palmtakjes ingeleverd kunnen worden vóór Aswoensdag, zodat er nog as 

van gemaakt kan worden? u kunt ze inleveren bij het secretariaat of in de mand 

achter in de kerk. 

 

BESTELLEN HUISPAASKAARS 2022 

Binnenkort zal de huispaaskaars weer besteld kunnen worden. 

Achter in de kerk zal een formulier komen, waarop u uw 

bestelling kunt plaatsen. 

De huispaaskaars kan vanaf zondag 20 maart worden besteld, via 

het formulier achter in de kerk. De kaarsen kunnen betaald 

worden bij het secretariaat, uiterlijk vóór Goede Vrijdag 15 

april.  

De kaars is 30 cm hoog. De prijs is € 17,00 

De kaarsen zullen tijdens de Paasvieringen worden gewijd,  

waarna u ze kunt ophalen bij de koster.  

 

SAM’S KLEDINGACTIE 

Zaterdag 19 maart vindt in Mijdrecht de inzamelactie 

van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U 

kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en 

huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven van 

12.00 tot 14.00 uur bij het volgende adres:  

Kerk H. Johannes de Doper, Driehuisplein 1 te Mijdrecht. 

 

 



 

 

ZIEKENACTIE PASEN 

Kent u iemand die ziek of eenzaam is? Geef dit dan door aan het secretariaat 

(281235) aan Elly Pauw (285047), Corrie van Rossum (288464) of Marietje 

Verwoerd (778103). 

Wij zorgen dan dat de ziekenactiegroep een attentie brengt. We kunnen alleen 

maar actie ondernemen als we weten wie en waar dit welkom is, dus geef namen 

en adressen door. 

Zondag 10 april – Palmzondag is er een speciale collecte voor deze actie. 

Mocht u uw bijdrage willen overmaken kan dat via de bankrekening:  

NL56 RABO 0135 2074 44 t.n.v. St. Jan de Doper – Mijdrecht/Wilnis, met 

daarbij vermelding ziekenactie Pasen. 

 

OVERLEDEN 

In Calcary, Canada, is op 30 december dhr. Ries Bocxe op  

72 jarige leeftijd overleden, Ries woonde daar en het afscheid heeft aldaar 

plaatsgevonden. Op zaterdag 22 januari is er in onze kerk een 

viering ter nagedachtenis geweest voor Ries. 

 

Cora Klijn – Valentijn  - 55 jaar 

 

GEVRAAGDE INTENTIES 

Zondag 6 februari: ouders Roeleveld – Janmaat, pastoor Swildens, Ria en Joop 

Langeslag– Oltshoorn, Henk Zaal, familie Zaal-van Bemmelen, familie 

Lakerveld, ouders Zaal – Brouwer, Fem Laddrak - van den Bergh, Thomas Cordes 

en Maria van Rijn, Gerard van Leeuwen, Emiel Snoek-Appelman, Piet Snoek, 

Theo Valentijn en Corry Valentijn-Veelenturf 

Dinsdag 8 februari Mariaviering: Fem Laddrak-van den Bergh 

Zondag 13 februari: pastoor Swildens, Ria en Joop Langeslag – Oltshoorn, 

familie Lakerveld, Fem Laddrak - van den Bergh, Ger Brinkhof 

Dinsdag 15 februari: Fem Laddrak - van den Bergh 

Zondag 20 februari: Josephus Roeleveld (jgr), pastoor Swildens, Ria en Joop 

Langeslag – Oltshoorn, Nico en Sophie  de Graaff – Braak, familie Lakerveld, 

Cornelius en Cornelia Oudshoorn – Janmaat, Fem Laddrak - van den Bergh, 

Anneke Barnes – Borman, Patrick de Zwart 

Dinsdag 22 februari: Fem Laddrak - van den Bergh 

Zondag 27 februari: pastoor Swildens, Ria en Joop Langeslag – Oltshoorn, 

familie Lakerveld, Fem Laddrak - van den Bergh 
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Dinsdag 1 maart: Fem Laddrak- van den Bergh 

Zondag 6 maart: pastoor Gerard Griffioen, Thomas Cordes en Marie van Rijn, 

Nia Maijenburg-Kok, Henk Zaal, familie Zaal-van Bemmelen, ouders Roeleveld – 

Janmaat, pastoor Swildens, Dora en Adriaan Kooyman – van Wijngaarden, Ria en 

Joop Langeslag – Oltshoorn, familie Lakerveld, ouders Zaal – Brouwer, Emiel 

Snoek-Appelman, Piet Snoek, Theo Valentijn en Corry Valentijn-Veelenturf 

Dinsdag 8 maart: Fem Laddrak - van den Bergh 

Zondag 13 maart: pastoor Gerard Griffioen; pastoor Swildens, Ria en Joop 

Langeslag – Oltshoorn, Petrus de Graaff, Fam. Lakerveld 

Dinsdag 15 maart: Fem Laddrak - van den Bergh 

Zondag 20 maart: pastoor Swildens, Gerda en Bernard Wilgers-Groot 

Koerkamp, Ria en Joop Langeslag – Oltshoorn, Theodora de Graaff, Nico en 

Sophie  de Graaff – Braak, Fam. Lakerveld, Cornelius en Cornelia Oudshoorn – 

Janmaat, Patrick de Zwart 

Dinsdag 22 maart: Fem Laddrak - van den Bergh 

Zondag 27 maart: Nia Maijenburg- Kok, pastoor Swildens, Ria en Joop 

Langeslag – Oltshoorn, Familie Lakerveld, Miep Beck – Everts, Anthonius en 

Annie Bon-de Jong, 

Dinsdag 29 maart: Fem Laddrak - van den Bergh 

Zondag 3 april: Henk Zaal, familie Zaal-van Bemmelen, pastoor Swildens, Ria 

en Joop Langeslag – Oltshoorn, pastoor Röling (jgr), familie Lakerveld, ouders 

Zaal – Brouwer, Toni van Bemmelen, familie van Bemmelen – van Veen, familie 

Verlaan – van der Jagt, Emiel Snoek-Appelman, Piet Snoek, Theo Valentijn en 

Corry Valentijn-Veelenturf 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

De volgende ONE is de periode 3 april tm 30 mei 

Uw intenties kunt u doorgeven tot en met 24 maart bij het secretariaat. 

 

 

 


