KERKBERICHT NR.24 (JUNI 2021)
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER
Bruidspaar

03.07 Anna Pont en Arjan van der Schans

Overledenen 07.05 Wilhelmina Johanna van der Mark-Hermans
15.05 Petronella Anna Cornelia Kemp-Boets
09.06 Wilhelmus Nicolaas Stassen
STILTECENTRUM
Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES
Ma 14
H. Lidwina, maagd

Feest

Di

15

13.30

Besloten uitvaart voor Wilhelmus Nicolaas Stassen. Na afloop crematie.

Wo

16

08.30
09.00

Rozenkransgebed
Eucharistieviering / voorganger pastor Kuipers
* Harry Hoohenkerk

Do

17

Vr

18

WEEKENDVIERINGEN
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Eerste lezing:
Tweede lezing:
Job 38, 1 + 8-11
2 Korintiërs 5, 14-17
Za 19
Geen viering
Zo 20 09.15

Evangelie:
Marcus 4, 35-41

Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers
* Carolus Hendrikus Zeestraten, kleinzoon Stefan
en overleden achterkleinkinderen
* Guus Brand- Aarts
* Riet van Adrichem- van Zoelen en haar zoon Jan
* Aad Verbakel
* Piet Duijndam
* Wim van Leeuwen
* Aad van Schie

VIERINGEN IN NOOTDORP
Vr 18 09.15 Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski
Za 19 19.00 Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski
Zo 20 11.00 Eucharistieviering / 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
Parochiesecretariaat geopend op
R.K. Parochiebestuur:
maandag- t/m vrijdagmorgen van 09.00–12.00 uur
Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52
015.3692480
Kerkbalans R.K. Parochiebestuur
secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl
Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11
AFSCHEID PASTOR KUIPERS
In Pijnacker is de afscheidsviering van pastor Kuipers tijdens het H. Johannes de Doperfeest op zondag 27
juni a.s. om 09.15 uur. Dit is de laatste viering waarin hij voorgaat in onze kerk.
De coronamaatregelen zijn weer versoepeld: er mogen 78 kerkgangers komen.
Schroom niet om u op te geven om de viering bij te wonen!
Na afloop van de viering kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen. Er is hier gelegenheid voor buiten, aan
de voorzijde van de kerk.
Mocht u de viering niet bijwonen, dan bent u toch van harte welkom.
Vanaf 10.30 uur staat er buiten koffie/thee klaar.
Uiteraard hanteren we de regel van 1,5 meter afstand. En verzoeken we u niet te komen indien u corona
gerelateerde klachten hebt.
Wat een cadeau voor pastor Kuipers betreft: hij wil zelf géén cadeau, maar in plaats daarvan een gift van u
voor een project op de Filippijnen wat hem na aan het hart ligt. Achter in de kerk vindt u een uitgebreide
folder met informatie hierover en er staat achter in de kerk en in de dagkapel een bruine collectebus voor dit
goede doel. Van harte aanbevolen.
WANDELGROET UIT ITALIË
Na de teleurstelling van het mislukken van m’n voorgenomen reis van Nederland naar Italië in april zit het nu
gelukkig wel even mee. Gewapend met een PCR-test en een vaccinatiekaart van m’n eerste prik ben ik eind
mei op de nachttrein van Amsterdam naar Innsbruck gestapt. Vandaar meteen door naar Bolzano. Daar heb
ik de wandelschoenen aangetrokken, die me, deo volente, ruim 600 km verderop naar Rome moeten brengen.
Inmiddels ben ik een week of twee onderweg, momenteel ergens in de Povlakte, tussen Verona en Bologna.
Het karakter van de reis is door de gedwongen inkorting en door de nog steeds geldende coronabeperkingen
wel anders geworden - veel meer een ‘gewone’ wandeltocht dan een heuse pelgrimstocht. Maar ach, áls dat al
erg zou zijn, dan sluit ik me daar nu maar even voor af. Want één ding is zeker: wandelen is geweldig! Je
benen zorgen er wel voor dat je steeds de menselijke maat in acht neemt in de verhouding tot je omgeving:
geen snelle en vluchtige bewondering, maar zeker ook niet vanuit stilstand. Precíes goed, eigenlijk - zoals al
het geschapene.
Een spoor van Weesgegroetjes en Onzevaders langs velden en wegen achterlatend (er zijn kerken te over hier,
en altijd open) geniet ik van al het moois om me heen. Eind juli hoop ik echtgenote Yvonne in Rome weer in
de armen te kunnen sluiten.
Salve!
Henk Kleinrouweler

OPROEP VRIJWILLIGERS
SENIORENBEZOEKGROEP
Wij zoeken een voorzitter en een administratrice die onze taken in deze werkgroep kunnen/willen overnemen.
Er wordt ongeveer 5 maal per jaar vergaderd.
Thea van Beek en Nellie van Hagen
SCHOONMAAK KERK EN PASTORIE
We zijn op zoek naar jeugdige vrijwilligers die schoonmaaktaken op zich willen nemen, zodat de ouderen
eindelijk kunnen gaan genieten van hun pensioen. Het gaat in ieder geval om iemand die de coördinatie van
de interieurverzorgerswerkgroep kan overnemen. Er wordt 5 á 6 keer per jaar in “ploegendienst”
schoongemaakt, in ieder geval op de pastorie. Het schoonmaken in de kerk is één maal in de week, met als
hoogtepunt 2 maal per jaar de grote beurt. Daar wordt altijd een oproep voor gedaan in ons kerkbericht.
Natuurlijk zien we graag dat bij alle werkgroepen nieuwe mensen zich aanmelden. Wat dacht u van een
voorzitter voor de locatieraad in Pijnacker? Het verzorgen van het groen in en om de kerk en het onderhoud
van de begraafplaats kan ook versterking gebruiken.
Mocht u zich geroepen voelen om iets te betekenen voor onze parochie, mailt of belt u naar het
parochiesecretariaat. De gegevens staan bovenaan deze bladzijde in het katern.

ZATERDAG 12 JUNI, 19.00 UUR
VOOR DE LECTOR
Laat ons bidden…
voor onze eigen geloofsgemeenschap;
voor wie gaan trouwen, met name
Anna Pont en Arjan van der Schans,
dat zij de kiemkracht van hun liefde ten diepste leren kennen;
voor de zieken, met name

To Ammerlaan-van der Burg en
Wim Meijer,

dat zij Gods trouw in mensen mogen ontmoeten;
voor onze dierbare overledenen, met name

Wilhelmina van der Mark-Hermans
Nel Kemp-Boets en
Wim Stassen

dat zij opgenomen worden in Gods eeuwige liefde;
voor allen die wij meedragen in ons hart (stilte)
Laat ons bidden…

Bidden wij in deze viering speciaal voor de intenties die ons zijn aangereikt:

*
*
*
*
*
*

uit dankbaarheid b.g.v. een 90e verjaardag en voor Leo Termorshuizen
Leonardus Ammerlaan en Elisabeth Ammerlaan-van Winden en familie
Arie en Riet Ammerlaan
Aad van Schie
Siem van der Ploeg
Wim van Leeuwen

ZONDAG 13 JUNI, 09.15 UUR
VOOR DE LECTOR
Laat ons bidden…
voor onze eigen geloofsgemeenschap;
voor wie gaan trouwen, met name
Anna Pont en Arjan van der Schans,
dat zij de kiemkracht van hun liefde ten diepste leren kennen;
voor de zieken, met name

To Ammerlaan-van der Burg en
Wim Meijer,

dat zij Gods trouw in mensen mogen ontmoeten;
voor onze dierbare overledenen, met name

Wilhelmina van der Mark-Hermans
Nel Kemp-Boets en
Wim Stassen

dat zij opgenomen worden in Gods eeuwige liefde;
voor allen die wij meedragen in ons hart (stilte)
Laat ons bidden…

Bidden wij in deze viering speciaal voor de intenties die ons zijn aangereikt:

*
*
*
*
*
*

uit dankbaarheid b.g.v. een 90e verjaardag en voor Leo Termorshuizen
Siem van der Ploeg
Wim van Leeuwen
Leonardus Ammerlaan en Elisabeth Ammerlaan-van Winden en familie
Arie en Riet Ammerlaan
Aad van Schie

MEDEDELINGEN

► Achter in de kerk vindt u een informatiefolder van pastor Kuipers i.v.m. zijn afscheid.
Hij wil van u géén cadeau, maar daarvoor in de plaats vraagt hij van u een gift voor een
project in de Filippijnen wat hem heeft aangegrepen. Er staan een paar collectebussen
achter in de kerk en in de dagkapel, waar u uw gift in kwijt kunt of via een
overschrijving, waarvan het banknummer in de folder vermeld staat.
► Afgelopen woensdag, 9 juni, is op 81-jarige leeftijd overleden
Wilhelmus Nicolaas Stassen van de Beemdgras.
Zijn besloten uitvaart is a.s. dinsdagmiddag, 13.30 uur, waarna hij zal worden
gecremeerd.
► Een vriendelijk verzoek om straks per bank, via de zijpaden, de kerk te verlaten.
En wilt u uw mondkapje gebruiken wanneer u van uw zitplaats opstaat.

