
Vieringen in de JoB 1 maart t/m 10 april 2023 
 

- woensdag 1 maart 19:00 uur Rozenkransgebed 
- vrijdag 3 maart 10:00 uur Eucharistieviering met priester Jan Loffeld 
- zondag 5 maart 11:00 uur Woord- en Communieviering met pastoraal  

werker G. Martens m.m.v. een cantor   (extra collecte voor het Vastenproject) 
 

- woensdag 8 maart 19:00 uur Vesperviering met dominee Kees. Bouman 
- zondag 12 maart 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck  

m.m.v. GerBerJan      (extra collecte voor het Vastenproject) 
 

- woensdag 15 maart 19:00 uur Vesperviering met p.w. Gérard Martens 
- zondag 19 maart 10:30 uur Eucharistieviering volgens de Byzantijnse  

ritus met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja en de Byzantijnse  
gemeenschap       (extra collecte voor het Vastenproject) 

 

- woensdag 22 maart 19:00 uur Vesperviering met dominee Dirk Neven 
- zondag 26 maart 11:00 uur (ZOMERTIJD!) Eucharistieviering met pastor K. Smits  

m.m.v. Diversity en de Surinaams–Antilliaanse Gemeenschap (extra coll. Vastenproject) 
 

- woensdag 29 maart 19:00 uur Vesperviering met Hans Harmsen 
DE GOEDE WEEK 

 
 
 
 
 
- zondag 2 april, Palmzondag, 11:00 uur Eucharistieviering met pastor  
 P. Rentinck m.m.v. een cantor    (extra collecte voor het Vastenproject) 

voor kinderen Palmpaasstokken versieren (wel tevoren opgeven!) 
 

- woensdag 5 april 19:00 uur Rozenkransgebed 
- Witte Donderdag 6 april 19:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck 

m.m.v. GerBerJan  (collecte en inzameling voedsel voor de mensen  
binnen onze geloofsgemeenschap die het moeilijk hebben) 

- Goede Vrijdag 7 april 15:00 uur Kruiswegviering met Hans Harmsen en vast  
 team met Samenzang  (U kunt vóór de viering bloemen kopen in de hal voor  

de Kruisverering) 
- Goede Vrijdag 7 april 19:00 uur Gebedsdienst met Kruisverering met  

Hans Harmsen en Larissa Maes m.m.v. een Gelegenheidskoor (U kunt vóór de  
viering bloemen kopen in de hal voor de Kruisverering) 

- Paaszaterdag 8 april 21:00 uur Paaswake (Eucharistieviering) met pastor  
P. Rentinck m.m.v. GerBerJan     (collecte voor het Vastenproject) 

- 1e Paasdag 9 april 11:00 uur Eucharistieviering met pastor K. Smits m.m.v.  
Diversity    (extra collecte voor de PCI, [Parochiële Caritas Instelling]) 

- 2e Paasdag 10 april 10:30 uur Eucharistieviering volgens de Byzantijnse  
ritus met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja 

 

- Intenties kunt u opgeven bij de gastvrouwen op maandag- woensdag- en vrijdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 uur (eventueel telefonisch: 020-2880212) U kunt ook een envelopje in de brievenbus 
van de kerk doen met op de buitenkant ‘INTENTIE’ en er in €11,-- en op een briefje voor welke datum 
en voor wie de intentie is. (openingstijden: zie onderaan) 
 

- Intenties en informatie m.b.t. de Byzantijnse viering: graag contact opnemen met de secretaris 
Dorine Sweere, e-mail wladimirskajautrecht@gmail.com of tel.nr. 06-504 315 61 
 

Openingstijden Kerkcentrum 
Door de week (maandag-, woensdag- en vrijdagochtend) is het kerkcentrum open van 10:00 – 12:00 uur. Er is 
een gastvrouw aanwezig en u bent welkom voor een praatje, een kopje koffie of thee, aandacht en ook de 
Mariakapel is open.    We blijven voorzichtig  


