Kerkgeeltje 6 t/m 20 oktober 2019
Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Gegevens Parochie- IBAN bankrekeningnummers:
secretariaat:
Kerkbalans: NL47 RABO 0107 6002 42
Hoefweg 55
Kerkbalans: NL39 INGB 0000 0856 48
2665 CC Bleiswijk
Samen Sterk: NL78 RABO 0107 6479 90
tel. 010-5212519
email: SecretariaatBleiswijk@ParochieChristusKoning.nl
Openingstijden: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur
(woensdag gesloten)
website: www.ParochieChristusKoning.nl
kerkdienst terugkijken: www.kerkdienstgemist.nl

Vieringen:
op zondag om 11.00 uur een viering
op dinsdag van april t/m september om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid met elkaar koffie
te drinken
op dinsdag van okt. t/m maart om 09.00 uur eucharistieviering in de pastorie, daarna gelegenheid met elkaar koffie te
drinken
In mei en oktober wordt aansluitend aan de dinsdagochtendviering om 09.30 uur het rozenhoedje gebeden.
op de 1e en 3e zondag van de maand om 15.00 uur Poolstalige eucharistieviering
Zo 6 okt. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering, stille viering
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Anthonius Theodorus Burger
Catharina Gerarda in ’t Veen – Kurver
Maria van der Burg
Overleden ouders van der Burg-Kurver
Eduardus Josephus van Kester
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Jan Rutten

Zo 6 okt. 2019

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 8 okt. 2019

09.00 uur

Eucharistieviering, aansluitend rozenhoedje bidden, na afloop koffie drinken
in de pastorie
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 13 okt. 2019

11.00 uur

OOGSTDANKDAG eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Mariëlle van der Knaap – Zwinkels
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Henri Jurgens
Extra collecte voor de stichting Habitat For Humanity

Di 15 okt. 2019

09.00 uur

Eucharistieviering, aansluitend rozenhoedje bidden, na afloop koffie drinken
In de pastorie
Voorganger: Pastor W. Kuipers

Zo 20 okt. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering (stille viering)
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Mariëlle van der Knaap – Zwinkels
Collecte missiezondag (gewone collecte vervalt)

Zo 20 okt. 2019

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Marialof in Bergschenhoek
Zondagmiddag 6 oktober is er om 16.00 uur Marialof in Bergschenhoek. De voorganger is Mgr Van Luyn.

Zondag 13 oktober 2019 Oogstdankdag
Op zondag 13 oktober vieren we oogstdankdag. De bloemendames willen onze kerk weer mooi
versieren die dag. Wij doen daarom een beroep op u en vragen om uw gaven in de vorm van
komkommers, tomaten, aubergine's en paprika's (liefst in 3 kleuren). U kunt uw spullen in de
week voor 13 oktober op het kerkkantoor brengen van 10.15 uur tot 11.45 uur. Woensdag is
het kantoor gesloten.
We houden ook weer een voedselinzamelingsactie voor mensen die van de voedselbank
gebruik moeten maken omdat zij geen inkomen hebben om zelf voldoende eten te kopen. U
kunt houdbare levensmiddelen meebrengen naar de kerk of inleveren op het kerkkantoor
tijdens de openingstijden. Er staat ook een collectebus.
De extra collecte is deze keer voor de stichting Habitat for Humanity. Jan Alsemgeest,
parochiaan uit Bergschenhoek is al een aantal jaar betrokken bij het werk van deze organisatie. Het is een
wereldwijde organisatie die actief is in meer dan 70 landen, met als eerste doelstelling huizen te bouwen en sanitaire
voorzieningen te maken voor gezinnen die dat zelf niet kunnen bekostigen.
Bijna twee miljard mensen hebben geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Veel kinderen groeien op in ongezonde,
onveilige leefomstandigheden. En talloze mensen zijn elke dag bang uit hun (veelal illegale) krot in een sloppenwijk te
worden gezet.
In 2018 is Jan Alsemgeest voor het eerst mee geweest op bouwreis naar Cambodja, aangestoken door een vriendin
die al een keer eerder was mee geweest naar een reis in India.
De opbrengst van de collecte is voor de bouwreis die Jan in maart 2020 gaat maken samen met een groep van 18
personen naar Nepal. Daar gaan ze aan het werk in een buitenwijk van Kathmandu. Na de aardbeving van een aantal
jaren geleden is nog steeds niet alles hersteld, met de bouwreis van maart 2020 hopen we zo een bedrage te kunnen
leveren doormidden van de deurcollecte tijdens oogstdankdag. Meer info: https://habitat.nl

Eten en ontmoeten in Bergschenhoek
Diaken Vrijburg organiseert, samen met een team vrijwilligers, iedere 3 e donderdag van de maand de gezellige
bijeenkomst “eten en ontmoeten, hartverwarmend” in de parochiezaal in Bergschenhoek.
De volgende bijeenkomst is op donderdag 17 oktober 2019.
Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur welkom, de maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt om 19.00 uur.
Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van te voren via onze coördinator Anja Vrijburg: etenenontmoeten@gmail.com.
Vermeld wel uw naam en de locatie waar u gaat eten. De kosten bedragen 4,00 euro per persoon.

Zondag 20 oktober Missiezondag, geef voor Noordoost India
Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang
verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel
verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak
tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun
culturele identiteit.
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam.
Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is
een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd
met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om
zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de
rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping
en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die
verandert.
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen
medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het
dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de
theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel.
Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.
MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee! Geef aan Missio
Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66,
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart naar Rome
Van 26 april t/m 2 mei 2020
Contactgegevens: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715
Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
Prijs: € 439,- (vroegboekkorting tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen).
Het kerkkantoor is gesloten van 21 t/m 25 oktober, dinsdag 22 oktober is het kantoor wel geopend.

