Kerkgeeltje 4 tot en met 19 mei 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 4 mei 2019

18.45 uur

Dodenherdenking

Zo 5 mei 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Jan van der Maas
Eduardus Josephus van Kester
Voor een overleden broer

Zo 5 mei 2019

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 7 mei 2019

09.00 uur

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

Zo 12 mei 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Catharina Gerarda in ’t Veen – Kurver
Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijksfeest van Henk en Henny in ’t VeenVan Bergeijk
Ouders in ’t Veen – Wooning
Ouders van Bergeijk – van ’t Hoofd
Ouders Mommers – Koot
Carr van Driel – Vonk

Di 14 mei 2019

09.00 uur

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

Zo 19 mei 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia Patroonsfeest
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen
Theodora Elizabeth Cornelia Ruijgrok
Anthonius Theodorus Burger
Adrianus Petrus Joannes Maria Spruit
Adrianus Gijsbertus Bunnik

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

André in ’t Veen en familie
Deurcollecte voor een uitje van de misdienaars
15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Opbrengst collecte voor de stichting Baobab kids
De collecte die zondag 21 april door de paashazen is gehouden voor de stichting Baobabkids heeft € 60,-opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor.

Een nieuw beeld voor de Mariakapel
In de tuin, achter de pastorie staat een prachtige kapel, die voor
iedereen toegankelijk is, met een bijzondere geschiedenis. In 1942
werd de pastorie door de Duitsers bezet. In 1943 brak de tyfus
epidemie uit. Kwetsbare lichamen werden aangevallen door deze
ziekte die dodelijke slachtoffers heeft geëist. De epidemiegolf heeft
zich verspreid. Bleiswijk werd door deze ziekte voor de dood niet
gespaard. “er waren 6 doden te betreuren”. De Duitse bezetters
verlieten uit vrees voor eigen leven het dorp. Maar de gelovigen
kwamen drie dagen en nachten voor de vrede bidden. “In de
hongerwinter 1944 trokken soms wel 120 mensen dagelijks naar deze
kerk waar ze te eten kregen”. Dat riep bij individuele personen en vele
gezinnen dankbaarheid op. De dankbaarheid wilden ze uitdrukken in
een tastbare herinnering. Daarom werd besloten om een kapel te
bouwen. De eerste steen is gelegd op 8 juli 1945. Deze is vernoemd
naar O.L.V. van Fatima.
Ca. 200 kilometer ten noorden van Lissabon, is de plaats Fatima waar
op 13 mei 1917 in een vallei even buiten het afgelegen dorp aan de drie boerenkinderen Maria verscheen. Het waren
Francisco Martos (8 jaar), zijn zusje Jacinta (7 jaar) en hun nichtje Lucia Dos Santos (10 jaar). Evenals de Moeder
Gods, verscheen ook de Engel zes maal in Fatima. Maria zou tijdens de verschijningen een aantal ‘geheimen’ hebben
prijs gegeven. Daarover is in de loop van de jaren veel gespeculeerd. Onlangs is duidelijk geworden dat het om
verschillende accenten gaat van één en dezelfde boodschap.
Zondag 19 mei a.s. zullen we na de plechtige eucharistieviering in processie naar de Mariakapel in de tuin gaan. Daar
zullen we een nieuw Mariabeeld van O.L.V. van Fatima in de kapel plaatsen.
Om de kosten van dit nieuwe beeld te dekken is een collectebus voor in de kerk geplaatst.
Maria is de patrones van onze parochiekern en in de maand mei gedenken we Maria meer dan in de andere
maanden. Daarom willen wij u vragen of u mee wilt helpen om Maria deze maand extra in de bloemen te zetten. Dit
kan met een bloemetje in de kerk, of bij de Mariakapel in de tuin.
In mei en oktober bidden we op dinsdagochtend, aansluitend aan de dinsdagochtendviering, het rozenhoedje.

Praise Party
Hallo jongere,
Heb jij zin om met andere jongeren uit de regio een gezellige,
diepgaande en swingende avond te hebben? Dan nodigen we je van
harte uit voor de praise party op 11 mei in de Pius X kerk in Berkel en
Rodenrijs, met als thema ‘Just praise Him!’. Je kunt God prijzen door
lofprijzing, maar hoe doe je dat verder in je dagelijks leven?
Als je mee wilt eten, dan kan dat om 17.30 uur. Daarna volgt een
interactief voorprogramma met lofprijzing onder leiding van de
praiseband Suit Up, en een korte teaching. Om 20.00 uur begint de
praise party. De band Suit Up staat erom bekend dat ze daar een waar
feestje van weten te maken. Dat wil je niet missen! Tot ziens op 11
mei! Meer informatie vind je op de website van de parochie. Als je mee
wilt eten, geef je je dan even op?

