Kerkgeeltje 10 t/m 24 maart 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 10 maart 2019 11.00 uur
Gebedsintenties:

Eucharistieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Kees van den Bosch

Zo 10 maart 2019 15.00 uur

Tour of Faith voor alle jongeren van het bisdom
Voorganger: Mgr. J. v.d. Hende

Di 12 maart 2019 09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken
Voorganger: Pastor W. Kuipers

Zo 17 maart 2019 11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Agnes Maria Juliana Ammerlaan

Gebedsintenties:
Zo 17 maart 2019 15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 19 maart 2019 09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken H. Jozef
Voorganger: Pastor W. Kuipers

Zo 24 maart 2019 11.00 uur

Themaviering (woord-en-communie) m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Cornelis Jozef Olierook
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Dick van den Berg
Anthonius Theodorus Burger
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Anna-Maria Helena van Hoeckel – Broeren
Antonia Maira de Jong – van der Sman
Extra collecte voor de vastenactie
Na de viering koffie drinken in de pastorie

Gebedsintenties:

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap zijn van ons heengegaan:
19 februari 2019: Johannes Nicolaas Maria de Wit, 82 jaar
27 februari 2019: Wilhelmina Antonia Adriana Vollebregt – van der Goes (75 jaar)
Dat zij mogen rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Palmpasen stokken inleveren
Wie heeft er nog oude palmpasen stokken thuis liggen? We hebben de stokken dit jaar weer nodig om nieuwe
palmpasenstokken te kunnen maken.
Wilt u de stokken inleveren op het kerkkantoor? Alvast hartelijk dank.
Bent u handig en kunt u voor ons nieuwe palmpasenstokken maken? Ook dan kunt u contact opnemen met het
kerkkantoor tel. 010-5212519 of email: secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl.

Projecten in de vastentijd
Vastenactie 2019
Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten:
we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis
hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied
van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze
lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd
kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend
veranderd!
De MOV van onze parochie heeft gekozen voor één bepaald project: Watervoorzieningen op het eiland Flores in
Indonesië.
De collecte voor de vastenactie wordt gehouden op zondag 24 maart 2019. Wij bevelen de collecte van harte bij u
aan.
Voedselbankactie
Wij houden tijdens de vastenperiode ook weer een voedselbankactie. Achter in de kerk staat de boodschappenkar
waar lang houdbare producten in worden verzameld voor de voedselbank. Ook deze actie wordt door ons van harte
aanbevolen!
Fietstocht
De MOV organiseert een fietstocht op 24 maart. Die start om 14.00 uur in Berkel, dan fietst men naar de kerk in
Bleiswijk om daar even samen te zijn, vervolgens naar de kerk in Bergschenhoek en tenslotte weer naar Berkel.
Informatie staat in de komende Morgenster.

Stille omgang in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2019
Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam organiseert jaarlijks de
mogelijkheid om deel te nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. Het
programma zal vrijwel gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren. Ook dit
jaar zal worden deelgenomen aan de Eucharistieviering in de Papagaai.
De bussen vertrekken in de vroege avond uit Dordrecht en zullen rond
20.20 uur in opstapplaats Hillegersberg, Le Fèvre de Montignylaan 17
zijn.
Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan we naar de mis in de
'Papagaai' in de Kalverstraat. Daarna wordt de tocht gelopen. De tocht
duurt ongeveer een uur. Omstreeks 1.30 uur zijn we weer terug in
Rotterdam Hillegersberg.
Kosten: € 16,50 per deelnemer
Aanmelden via de website: www.destilleomgang.nl < aanmelden >
of via de e-mail: aanmelding@destilleomgang.nl <mailto:aanmelding@destilleomgang.nl>

Lustrum De Passion Bleiswijk
Sinds november 2018 is de werkgroep De Passion Bleiswijk weer bezig met de voorbereidingen voor de eigentijdse
vertolking van het passieverhaal op Goede Vrijdag 19 april 2019. Middenkoor Lesito aangevuld met gastleden is op 21
januari gestart met het instuderen van liederen die dit lijdensverhaal zullen ondersteunen. Met elkaar wordt hard
gewerkt en zal dit initiatief van de Gereformeerde Kerk De Open Hof en RK Kerk OLV Visitatie voor de vijfde keer
gestalte krijgen en daar zijn we trots op!
Er wordt gestart met een stille tocht, waarbij u van harte welkom bent. Anders dan in voorgaande jaren is, dat er niet
op het plein vóór de kerk, maar ín De Open Hof verzameld wordt om 19.30 uur. Dominee Loeve zal hier om 19.35 uur
een kort welkomstwoord en gebed uitspreken. Vervolgens zal zij om 19.40 uur de stille tocht voorgaan, gevolgd door
de kruis- en lichtdragers, (gast-)leden van Lesito en u als belangstellende. Daarna start om 20.00 uur de Passion
Bleiswijk in de OLV Visitatie.
Vanaf 29 maart zijn gratis toegangskaartjes aan te vragen via: olvpassion2019@gmail.com. Per aanvraag worden 2
kaartjes verstrekt. Deze zijn genummerd, de banken/stoelen niet. U heeft dus geen vaste zitplaats. Heeft u geen
internet of e-mail dan is er vast iemand anders die voor u een aanvraag wil doen.

