
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 
 

In principe is zuster Monica 22 september  en 20 oktober van 10-12 uur  in het 

parochiecentrum, als u op een ander moment behoefte heeft aan een gesprek dan 

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

VAN DE LOCATIERAAD / PASTORAATGROEP 

Beste medeparochianen,  
Zouden we binnenkort nu toch echt met nog meer mensen in de kerk mogen, de 

koren met alle leden kunnen zingen en dat wij zelf ook 

misschien weer mee mogen zingen? De koren zijn nu 

al gestart met repetities en de eerste keer met  

12 zangers klonk als vanouds. 

 

VOOR HET ORGELFONDS 

Op 4 september was daar dan toch nog de snuffelmarkt (met mooi weer). Binnen 

twee weken op poten gezet door een kleine groep vrijwilligers, maar met een groot 

aantal vrijwillige standhouders tot een prachtig resultaat gebracht. De opbrengst 

was €2687,59 + via de bank €416,-. Totaal €3103,59. Een week later was de kerk 

geopend omdat het Monumentendag was. Daar waren nog wat dozen boeken en 

liturgische prularia te koop. Die dag bracht nog eens €87,50 in het laatje, allemaal 

voor de restauratie van het orgel. 

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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OKTOBER-MARIAMAAND 

Op zondag 3 oktober begint de Mariamaand met een Lof in Maarssen (17.00 uur), 

gedurende de rest van de maand is in onze kerk elke donderdagavond om 19.00 u 

gelegenheid tot het bidden van de rozenkrans en de Mariamaand wordt in Mijdrecht 

afgesloten op zondag 24 oktober, ook om 17.00 uur.  

 

VERVOER 

Nu er meer mensen in de kerk aanwezig mogen zijn 

krijgen we van tijd tot tijd de vraag of er een 

‘rooster’ is van vrijwilligers, die zo nu en dan 

personen (vaak met rollator) willen vervoeren naar 

de kerk en terug naar huis. Voelt u zich geroepen, 

meldt dit dan bij het secretariaat. 0297-281235 

 

COMMUNIE 

Elke 1e vrijdag van de maand wordt er om 09.30 u eucharistie gevierd. Vóór de 

corona-tijd werd door vrijwilligers vanuit de viering de communie rond gebracht 

bij mensen die niet van huis konden. We hopen snel dit mooie gebaar weer op te 

pakken! Kent u personen die graag de communie op die 1e vrijdag thuis willen 

ontvangen, dan horen wij dat graag.  

U kunt dit doorgeven bij het secretariaat 0297-281235 

 

 

GEDOOPT 

Ruben Berger 

 

 

 

OVERLEDEN 

Riet Marsen – van Rijn – 85 jaar 

Henk Zaal – 88 jaar 

Bets Valkenet – 85 jaar 

Jo Hoevelaken – Rademaker – 89 jaar 

Hennie van Egmond – van der Griend – 84 jaar 
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GEVRAAGDE INTENTIES 

Zondag 19 september: pastoor Swildens, Nico en Sophie de Graaff – Braak, 

Familie Lakerveld, Cornelius en Cornelia Oudshoorn – Janmaat, Ria en Joop 

Langeslag – Oltshoorn, Fem Laddrak - van den Bergh, familie Valentijn – 

Veelenturf, Antonus Bon (jgr) en Annie Bon – de Jong, Patrick de Zwart, Thomas 

Cordes en Marie van Rijn, Cor Feddema en Wil Feddema – de Jong, Teun 

Feddema, Alida Cornelia Maria Bunschoten – Koeleman, Adriaan en Jo 

Hoevelaken-Rademaker 

 

Dinsdag 21 september: Fem Laddrak - van den Bergh 

 

Zondag 26 september: pastoor Swildens, familie Lakerveld, Ria en Joop 

Langeslag – Oltshoorn, Fem Laddrak - van den Bergh, Gijs Sprenkeling,  

Teun Feddema 

 

Dinsdag 28 september: Fem Laddrak - van den Bergh 

 

Zondag 3 oktober: pastoor Swildens, familie Lakerveld, ouders Zaal – Brouwer, 

Ben van Rijn, Ria en Joop Langeslag – Oltshoorn, Fem Laddrak - van den Bergh, 

Toni van Bemmelen, familie van Bemmelen – van Veen, familie Verlaan – van 

der Jagt, ouders Wahlen- Oudshoorn, Jan en Annie Reurings – van der Meer, 

familie Baars 

 

Dinsdag 5 oktober: Fem Laddrak - van den Bergh 

 

Zondag 10 oktober: pastoor Swildens, Gre Koppers – Bouwman en Gerardus 

Koppers, Dora Kooyman – van Wijngaarden (jrg), Adriaan Kooyman (jrg), 

familie Lakerveld, Ria en Joop Langeslag – Oltshoorn, Fem Laddrak - van den 

Bergh, voor pastoor Gerard Griffioen; dat hij mag aanzitten aan de tafel van de 

verrezen Heer, Theo Valentijn, Corry Valentijn – Veelenturf, Nia Maijenburg, 

Alida Cornelia Maria Bunschoten – Koeleman, Jan Geerts, familie Baars,  

Marloes Hartog 

 

Dinsdag 12 oktober: Fem Laddrak - van den Bergh 

  

Zondag 17 oktober: pastoor Swildens, pastoor Gerard Griffoen, Nico en Sophie 

de Graaff – Braak, familie Lakerveld, Cornelius en Cornelia Oudshoorn – 

Janmaat, Ria en Joop Langeslag – Oltshoorn, Fem Laddrak - van den Bergh, 

Petrus Maria van Rijn – Veelenturf, Patrick de Zwart, Nia Maijenburg 

 

 



Dinsdag 19 oktober:  Fem Laddrak - van den Bergh 

 

Zondag 24 oktober: pastoor Swildens, familie Lakerveld, Bertus en Adrie 

Hendriks – Vermolen, Ria en Joop Langeslag – Oltshoorn, Fem Laddrak - van den 

Bergh, familie Valentijn – Veelenturf, Jan Geerts, familie Baars 

 

Dinsdag 26 oktober: Fem Laddrak - van den Bergh, 

 

Zondag 31 oktober: Pastoor Swildens, Raymond Beck en Miep Beck-Everts, 

familie Lakerveld, Ria en Joop Langeslag – Oltshoorn, Fem Laddrak - van den 

Bergh, Gijs Sprenkeling, Wim Maatman, Gerard Strijk 

 

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

 

JUIST WANNEER…. 

Juist wanneer er geen hoop is 

alleen maar zee en woestijn, 

dàn zeggen dat er een uitweg is 

dwars door die woestijn. 

 

Juist wanneer er geen hoop meer is 

alleen maar ogen vol angst, 

dan zeggen dat er toch nog hoop is 

door mensen zo vol angst. 

 

Juist wanneer er geen drinken is 

alleen die steenharde rots, 

dan zeggen dat er water is 

uit de steenharde rots. 

 

Juist wanneer er geen God meer is 

alleen mensen op weg, 

dan durven zeggen dat er een God weer is 

bij de mensen op weg. 
 

 

De volgende ONE is de periode 30 oktober tm 19 december 2021  

Uw intenties kunt u doorgeven tot en met 21 oktober bij het secretariaat. 


