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Lodewijklof en receptie
Zondag 28 oktober om 16.00 uur is er Lof bij gelegenheid van
kerkwijding en van onze patroon Sint Lodewijk.
Erna receptie in de pastoriezaal.
De aanbidding begint pas om 17.45 uur en de Mis van 18.00 gaat
gewoon door.

Allerheiligen – Allerzielen
Deze twee dagen herinneren ons aan het feit dat de Kerk op aarde, in
het vagevuur en in de Hemel één Kerk is. In Christus, de verrezen
Heer, zijn wij met elkaar verbonden en bidden wij
voor de overledenen en de hemelingen bidden voor
ons.

Sint Willibrordus
In dit Jaar van het Geloof klinkt steeds luider de
noodzaak van de nieuwe Evangelisatie. Nieuw is
bedoeld als op-nieuw. Willibrordus en vele anderen
hebben hier geëvangeliseerd. Eeuwen lang is ons
land katholiek geweest. Nu is het een van de meest
geseculariseerde landen ter wereld. Men leeft alsof
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God niet bestaat en dat gaat natuurlijk op termijn verkeerd. Op
voorspraak van onze landspatroon vragen we dat onze parochie een
gemeenschap van “aanbidding, evangelisatie en dienstbaarheid” mag
zijn (uit het Noveengebed voor de parochie HH. Petrus en Paulus).

Aanbiddingskapel startavond 9 november
Meer dan 90 mensen hebben zich aangemeld om volgens een
rooster wekelijks een uurtje te komen aanbidden. Een geweldige
respons. Het rooster wordt nu gemaakt en vrijdag 9 november is
de startbijeenkomst, na de Avondmis. Dan wordt uitgelegd hoe
het rooster werkt, hoe het codeslot werkt, hoe we een uur in
aanbidding kunnen doorbrengen. Een week later begint dan de 24uurs aanbidding, vrijdag 16 november t/m zaterdag 17 november.
Pastoor Smith
e

zondag 28 oktober
30 Zondag door het jaar
Lezingen: Jer. 31, 7-9. Heb. 5,1-6, Mc. 10,46-52
De blinde antwoordde Hem:„Rabboeni, maak dat ik zien kan !"
En Jezus sprak tot hem: „Ga, uw geloof heeft u genezen."
Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.
Nederlands / Latijn
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie III Zon. d.h. Jaar
Eucharistisch gebed III

blz.
236 - 238
763 - 765
398 - 399
354 - 361

10.00 uur

Hoogmis
Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der
Zijden, Franciska Langezaal-Timmers, Maria FehmersSchlatmann, overleden ouders Obèr-Van Riet, Guus
Prinsen, Jan Rutte, om zegen bij gelegenheid van een
verjaardag

16.00 uur

Lodewijklof en erna receptie

17.45 uur
18.00 uur

Aanbidding en biechtgelegenheid
H.Mis
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maandag 29 oktober Mis van de dag
09.00 uur

Om roepingen van priesters en religieuzen

dinsdag 30 oktober
Buitengewone vorm van de Misritus: Feria Tertia infra Hebdomadam
XXII post Octavam Pentecostes V. Octobris ~ IV. Classis - groen
18.40 uur
19.00 uur

Rozenkrans
Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint

woensdag 31 oktober
09.00 uur

Mis van de dag

Voor de vervolgde christenen

19.00 uur Vigiliemis

Hoogfeest Allerheiligen in de Sint
Josephkerk

donderdag 1 november

Hoogfeest
Allerheiligen
Lezingen: Apok. 7, 2-4 + 9-14, 1 Joh. 3, 1-3, Mt.
5, 1-12a
„Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd
worden.”
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie van Hoogfeest
Eucharistisch gebed I

blz.
279 - 281
916 - 918
280 - 281
338 - 347

19.00 uur
Voor de wereldkerk
Nadien: Heer, leer ons bidden; help ons geloven. Inleiding over de
aanbidding en begeleide aanbidding tot 20.30 uur.
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vrijdag 2 november
Gedachtenis van Allerzielen
Romeins Missaal blz. 282 e.v.
09.00 uur Mis in de grote Sint Petruskerk
14.00 – 21.00 aanbidding in de kerk. Er is de meeste tijd een
priester beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek.
16.00 uur Gebedsdienst Zijlpoortkapel met zegening van de graven
19.00 uur
Requiemmis voor alle overledenen
Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, Franciska Langezaal-Timmers,
overleden familie Verhoef-Van Loon, Guus Prinsen, Jan
Rutte, Harry Stuurman, Rie Stuurman-Veldhoven, voor de
levende en overleden familieleden Eykhout-Werps
Na de Mis vervolg aanbidding tot 21.00 uur.
zaterdag 3 november
09.30 uur

Martinus de Porres, kloosterling

Johanna en Francina de Water

Nadien aanbidding tot 12.00 uur
e

zondag 4 november
31 Zondag door het Jaar
Lezingen: Deut. 6, 2-6, Heb.7,23-28, Mc. 12, 28b-34
Jezus antwoordde:
„Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de
Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw
verstand en geheel uw kracht.”
Latijn
Romeins Missaal
blz.
Gebeden
238 - 240
Lezingen
765 - 767
Prefatie II Zond. d.h.Jaar
398 - 399
Eucharistisch gebed II
348 - 353
10.00 uur
Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der
Zijden, Maria Fehmers-Schlatmann, Bernardus
Hogenboom, ouders Kroft-Rekelhof en zwager, overleden
ouders Obèr-Van Riet, ouders Van der Vooren-Voogdt,
Guus Prinsen, Jan Rutte
17.00 uur
Aanbidding en biechtgelegenheid
18.00 uur
Mis – Mass partly English
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maandag 5 november
09.00 uur

Mis van de dag

Voor de huisgezinnen

dinsdag 6 november

Alle heilige verkondigers van het Geloof
in onze streken - Feest
Buitengewone vorm van de Misritus: Feria Tertia infra Hebd XXIII post
Octavam Pentecostes I. Novembris IV. Classis - groen
10.00 uur
19.00 uur

Mis in de Zijlpoortkapel
Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint

woensdag 7 november

09.00 uur

H. Willibrordus, bisschop, verkondiger
van ons geloof, patroon van de
Nederlandse kerkprovincie - Hoogfeest

Voor de kerk in Nederland en onze parochie

donderdag 8 november

Mis van de dag

15.00 uur KBO- en Seniorenmis in de aula van Lorentzhof, met
gelegenheid om de Ziekenzalving te ontvangen.
19.00 uur

Voor de jongeren

vrijdag 9 november

Kerkwijding van de Basiliek van Sint
Jan van Lateranen - Feest

14.00 – 21.00 aanbidding in de kerk. Er is een priester beschikbaar
voor biecht, gebed en gesprek
19.00 uur

Uit dank en om zegen b.g.v. een verjaardag (N.v.S.),
voor de levende en overleden familieleden EykhoutWerps

Na de Mis startavond voor de 24-uurs aanbidding in de parochiezaal.
zaterdag 10 november
09.30 uur

Leo de Grote, paus en kerkleraar

Johanna en Francina de Water

Nadien aanbidding tot 12.00 uur
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e

zondag 11 november
32 Zondag door het Jaar
Lezingen: 1 Kon.17,10-16, Heb. 9, 24-28, Mc. 12, 38-44
Martinus van Tours
Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: „Voorwaar, Ik zeg u: die arme
weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen;
allen wierpen ze er iets in van hun overvloed maar zij offerde van haar
armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest."
Nederlands / Latijn
Romeins Missaal
blz.
Gebeden
240 - 242
Lezingen
767 - 769
Prefatie IV Zond. d.h Jaar
400 - 401
Eucharistisch gebed I
338 - 347
10.00 uur

17.00 uur
18.00 uur

Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der
Zijden, Maria Fehmers-Schlatmann, familie Bremmer,
overleden ouders Obér-Van Riet, Guus Prinsen, Jan Rutte
Aanbidding
H. Mis

maandag 12 november
09.00 uur

Josafat – bisschop en martelaar

Voor de afgedwaalde kinderen

dinsdag 13 november
Buitengewone vorm van de Misritus
19.00 uur
Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint
woensdag 14 november
09.00 uur

Mis van de dag

Voor de meest verlaten zielen

11.00 – 12.00 uur aanbidding in de Sint Petruskerk
20.00 uur Avond in de serie Eerst zien dan geloven: Hemel, hel en
Vagevuur.
Door Bas van Pampus. Sint Josephpastorie, Herensingel 3.
Iedereen is welkom.
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donderdag 15 november
19.00 uur

Albertus de Grote,
bisschop en kerkleraar

Voor de parochie

vrijdag 16 november

Margarita van
Schotland; Gertrudis, maagd

14.00 uur: aanbidding in de aanbiddingskapel tot 14.00 uur zaterdag.
In de middag en op de avond tot 21.00 uur is er een priester
beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek. De tijden van zijn
aanwezigheid staan op een bord aangegeven.
19.00 uur

Voor de levende en overleden familieleden EykhoutWerps

Na de Mis vervolg aanbidding tot 14.00 uur de volgende dag.
zaterdag 17 november
09.30 uur

Elisabeth van Hongarije

Om zegen over een diakenwijding, Johanna en Francina
de Water

Nadien aanbidding tot 14.00 uur
14.30 uur Huwelijk Angelique Juárez Overdevest en
Sander ’T Sas; Woord- en gebedsviering.
Nico ziet Abraham
Vrijdag 9 november wordt onze koster / acoliet /
assistent-organist / tuinman Nico van Steenbergen 50
jaar.
Van harte feliciteren wij hem en danken hem voor zijn
onvermoeibare inzet voor de H. Lodewijk.
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar en vele jaren
daarna!
Pastoor Smith
Dinsdagavond Mis in de buitengewone vorm van de
Misritus
Elke dinsdag zal de 19.00 uur Mis gecelebreerd worden
in de buitengewone ritus. Er is een boekje met de meeste teksten
aanwezig.
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Gedoopt
Op zondag 21 oktober 2012 is gedoopt: Laurens Servaas, zoon van
de heer en mevrouw Vendel-Chorus

Opbrengsten Kerkbijdragen
De week van 24 september
inclusief zondag 30 september
De week van 1 oktober
inclusief zondag 7 oktober
De week van 8 oktober
inclusief zondag 14 oktober
De week van 15 oktober
inclusief zondag 21 oktober

€ 622.63
€ 586.64
€ 656.30
€ 445.22

Het kerkbestuur is u heel dankbaar voor uw hulp.

Bid dagelijks de
Heilige Rozenkrans
Een gratis
informatiepakket,
Fatima – apostolaat
Molenstraat 6
2712 XM Zoetermeer

Voor onze boeken kunt u terecht op:
Rhijngeesterstraatweg 94, 2343 BX Oegstgeest
Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en
Volgens afspraak. Telefoonnummer: 071-5174951
Kijkt u ook eens op onze website: www.colomba.nl
U vindt daar onze complete collectie en u kunt er uw bestelling plaatsen.
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