Kerkgeeltje 22 september t/m 6 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
Za 21 sept. 2019

10.30 uur

Uitvaart mevr. Yvonne Wilhelmina Arnolde van Oeveren
Voorganger: Pastor Marianne Hogervorst

Zo 22 sept. 2019

11.00 uur

Familieviering (eucharistie) m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Dick van den Berg
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Mariëlle van der Knaap – Zwinkels
Levende en overleden familie Jacobs
Na de viering koffie drinken in de pastorie

Zo 22 sept. 2019

19.00 uur

IN DE OPEN HOF KERK: Oecumenische Open Deur Vredesdienst
Meditatie door Pastor S. Bladowski

Di 24 sept. 2019

09.00 uur

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

Gebedsintenties:

Wo 25 sept. 2019 11.00 uur

Groep 3 Klimophoeve, rondleiding door de kerk

Do 26 sept 2019

10.30 uur

Uitvaart de heer Adrianus Leonardus van der Helm
Voorganger: Pastor T. Halin

Zo 29 sept. 2019

11.00 uur

KERKPROEVERIJ Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Anthonius Theodorus Burger
Frans van Hoeij
Anna-Maria Helena van Hoeckel – Broeren
Antonia Maria de Jong – van der Sman
Johannes Nicolaas Maria de Wit
Johanna Henrica Antonia Maria Gresnigt – Spithoven
Mariëlle van der Knaap – Zwinkels
Kees van den Bosch
Na de viering koffie drinken in de pastorie

09.00 uur

Eucharistieviering, na afloop koffie drinken in de pastorie
Voorganger: nog niet bekend

Gebedsintenties:

Di 1 okt. 2019

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

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Gebedsintenties:

Zo 6 okt. 2019

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap zijn van ons heengegaan:
16 september 2019: Yvonne Wilhelmina Arnolde van Oeveren, 51 jaar
18 september 2019: Adrianus Leonardus van der Helm, 85 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Oproep vrijwilligers voor De Rozenhoek
De Rozenhoek is een huis in Bergschenhoek waar 24 mensen wonen met een verstandelijke
beperking. Op de begane grond is dagbesteding het Hoekpunt te vinden, waar veel van de bewoners
door de week te vinden zijn.
Het huis is geopend in 2013. De bewoners hebben een eigen studio met badkamer. Daarnaast heeft
elke groep zijn eigen woonkamer, keuken, en balkon.
De Rozenhoek staat middenin een bestaande woonwijk van Bergschenhoek vlakbij een aantal
winkels. Adres: Laan der Vrijheid 46-52, 2661 HL Bergschenhoek.
De Rozenhoek kan nog vrijwilligers gebruikten. Voor informatie kunt u de website raadplegen: www.stichtingsprank.nl
of bellen met 088 0070891.

Zondag 29 september kerkproeverij
Op deze dag willen wij u vragen vrienden, vriendinnen, buren, familie en bekenden uit te nodigen om
mee te gaan naar de kerk. Er is dan tijdens de viering van 11.00 uur extra aandacht voor onze
gasten in de kerk. Iedereen is welkom.

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.

Eten en ontmoeten in Bergschenhoek
Diaken Vrijburg organiseert, samen met een team vrijwilligers, iedere 3e
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.
De bijeenkomst van 19 september was een groot succes met een volledig
gevulde zaal en heerlijk eten!

