KERKBERICHT NR.20 (MEI 2021)
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER

Overledenen 19.04
23.04
28.04
29.04
07.05

Petronella Huberta Maria Gijsberta Tetteroo
Maria Arnolda Johanna Carolina Antonia van Lamoen
Maria Bernadette Theresia van Winden-Dekkers
Petrus Wilhelmus Maria Haket
Wilhelmina Johanna van der Mark-Hermans

STILTECENTRUM
Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES
Ma 17
Di

18

Wo

19

Do

20

Vr

21

08.30
09.00

Rozenkransgebed
Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski

WEEKENDVIERINGEN
PINKSTERZONDAG Hoogfeest
Eerste lezing:
Tweede lezing:
Handelingen 2, 1-11
Galaten 5, 16-25

Evangelie:
Johannes 15, 26-27; 16, 12-15

Za 22

Geen viering

Zo 23

1e Pinksterdag
Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski
* Annie Raaphorst-Ammerlaan
* familie Van Winden-Dekkers
2e Pinksterdag
Geen viering

09.15
Ma 24

VIERINGEN IN NOOTDORP
Vr 21 09.15 Eucharistieviering
Za 22 19.00 Eucharistieviering
Zo 23
1e Pinksterdag
11.00 Eucharistieviering
Ma 24
2e Pinksterdag
10.30 Eucharistieviering

/ voorganger pastor Grotaers
/ voorganger pastor Kuipers
/ voorganger pastor Bladowski
/ voorganger pastor Grotaers

Met deze QR-code kunt u met de mobiele telefoon uw gift bestemd voor onze
parochie Pijnacker overmaken naar de H. Joannes de Dooperkerk
(geldig t/m 11.03.2023)

PCK/Parochiekern H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker
Website: www.parochiechristuskoning.nl
VIRTUEEL KERKBEZOEK VIA DE LIVESTREAM
(klik op de link – met control toets en linkermuisknop)
http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#/kerken/21189
Pastores:
Telefoon:
Spreekuur van 16.00-17.00 uur:
Pastor B. Grotaers
06.12778986
maandag
Diaken F.J. Vrijburg
06.55142473
dinsdag
Pastor W.T.M. Kuipers
06.81864539
woensdag
Pastor A.J. Halin
06.81208567
donderdag
Pastor S. Bladowski
06.28312672
vrijdag
secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl
Parochiesecretariaat geopend op
015.3692480
woensdag- t/m vrijdagmorgen
van 09.00–12.00 uur
R.K. Parochiebestuur
Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52
Kerkbalans R.K. Parochiebestuur Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Volgende week maandag- en dinsdagmorgen is het parochiesecretariaat gesloten.
De telefoon zal worden beantwoord door één van onze collega’s. Indien zij niet in de gelegenheid zijn om op te
nemen, is er altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een email te sturen.
VERRUIMING AANTAL KERKGANGERS
Vorige week heeft de kerkprovincie en het bisdom Rotterdam het aantal kerkgangers verruimd voor gewone
vieringen. Dat betekent dat er 10% van het aantal zitplaatsen bezet mag worden.
Pijnacker heeft de mogelijkheid tot 525 zitplaatsen. Deze locatie mag dus naar 52 mensen voor een gewone
viering. Het maximum aantal bezoekers in Pijnacker bij een uitvaart is 86.
Dit betekent ook dat, nu het aantal bezoekers iets meer bedraagt, het oude vieringenrooster weer wordt
hervat van Pijnacker en Nootdorp. Dus om en om een viering wat betreft de zaterdagavond.
We willen wel benadrukken dat u zich nog steeds moet aanmelden bij het parochiesecretariaat via email of
telefonisch tijdens de openingsuren. Boven aan de bladzijde vindt u de gegevens.
VAN PELGRIMS- NAAR WANDELTOCHT
Toen ik op 30 maart van thuis vertrok om eindelijk te doen wat
ik al jarenlang in gedachten had – lopen van Nederland naar
Rome – waren de corona-omstandigheden nog niet zo gunstig.
Het was een dubbeltje op z’n kant, en toen ik na twaalf dagen
lopen via Nijmegen in Zuid-Limburg aankwam, bleek het
dubbeltje de verkeerde kant op te zijn gevallen. De afspraken die
ik in Duitsland had gemaakt konden vanwege de verslechterde
situatie niet doorgaan en na een week gebel, gemail en tevergeefs
geprobeer moest ik het onvermijdelijke onder ogen zien: lopen in
het buitenland gaat voorlopig niet lukken.
Dat was best een heel grote teleurstelling; je neemt immers geen
half jaar onbetaald verlof van je werk om rondjes door Nederland
te lopen. Maar toen eenmaal de knoop was doorgehakt en ik had
besloten om via Den Bosch terug te wandelen naar Pijnacker, kwam de moraal gelukkig weer snel terug. Het
mooie weer overdag ('s nachts was 't soms nog bibberen in m'n tentje) hielp ook natuurlijk. Alle beginpijntjes
en -ongemakken waren inmiddels ook wel weg, en nu, met ruim 500 wandelkilometers in de benen, ben ik
hélemaal klaar voor plan B. Plan B is: wachten totdat Italië weer opengaat (in juni??) en dan alleen het
Italiaanse stuk lopen. Tot die tijd probeer ik hier in het mooie (dat heb ik maar weer eens ontdekt) Nederland
de conditie op peil te houden.
De gebedsintenties die ik van diverse parochianen heb meegekregen kan ik voorlopig dus nog niet in de
nabijheid van Petrus’ zetel opdragen. De Sint Servaas in Maastricht en de Sint Jan in Den Bosch zijn echter
ook niet de minsten onder de kerken; daar zijn uw gebeden ten gehore gebracht en daar brandden de
kaarslichtjes – eenvoudig en bescheiden; niet verblindend, wél verbindend.
Henk Kleinrouweler
PINKSTERCOLLECTE
Volgende week zondag zal er een deurcollecte zijn voor de Week Nederlandse Missionaris. De WNM steunt
missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke welzijn. Er wordt financiële steun geboden zodat zij
hun werk zorgeloos kunnen doen. Voor meer informatie ligt er een folder achter in de kerk of kijk op internet
via www.weeknederlandsemissionaris.nl
Van harte aanbevolen.

