PAROCHIE CHRISTUS KONING
Parochiekern O.L.V. Visitatie, Bleiswijk
Parochiekern St. Willibrord, Bergschenhoek
Parochiekern O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs
Parochiekern H. Bartholomeus, Nootdorp / Ypenburg
Parochiekern H. Joannes de Dooper, Pijnacker

Kerkgeeltje 9 t/m 23 februari 2020
Openingstijden secretariaat: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur (woensdag gesloten)
kerkdienst terugkijken: www.kerkdienstgemist.nl

Vieringen:
op zondag om 11.00 uur een viering
op dinsdag van april t/m oktober om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid
met elkaar koffie te drinken
op dinsdag van nov. 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 9 febr. 2020

11.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gebedsintenties:
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
David Widjaja
Overleden ouders Rutten – van Rijn
Overleden ouders Lexmond – van den Berg
Di 11 febr. 2020

09.00 uur Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 16 febr. 2020 11.00 uur Eucharistieviering (carnavalsviering) m.m.v. Old Princes
In Harmony uit Stompwijk
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gebedsintenties:
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Johannes Nicolaas Maria de Wit
Mariëlle van der Knaap – Zwinkels
Overleden familie Oosterlaan - Moons
David Widjaja
Wout en Jo van Wijk
Jan-Willem de Lange
Zo 16 febr. 2020 15.00 uur Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Di 18 febr. 2020

09.00 uur Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 23 febr. 2020 11.00 uur Themaviering (eucharistie) m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gebedsintenties:
Johanna Hendrica Antonia Maria Gresnigt – Spithoven
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Overleden ouders van der Helm – de Wit
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Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
David Widjaja
Na de viering koffie drinken in de pastorie

Filmavond in Bleiswijk: Eucharistie, een hemels cadeau
Wanneer?
Woensdagavond 4 maart 2020
van 19.30 tot 21.30 uur
Voor wie?
Voor iedereen die meer wil weten over de Eucharistie.
Waarom?
Om antwoorden te krijgen op vragen over de eucharistie
zoals “Hoe kan de eucharistie ons verenigen met God?”.
Hoe?
Gezamenlijk kijken naar de DVD-film “The Gift”.
Father Fortuna, een Amerikaans priester, geeft uitleg over
de Eucharistie. Dit doet hij op een heel bijzondere wijze.
De film duurt een uur.
Na de film is er voldoende tijd om na te praten. Wees van harte uitgenodigd.
Waar?
Pastorie OLV Visitatie Bleiswijk
Hoefweg 55
2665 CC Bleiswijk

Kloosterweekend 2020: Wandelen in het licht van Pasen
In het weekend van vrijdag 27 t/m zondag 29 maart 2020
organiseert de parochie Christus Koning een
kloosterweekend bij de Zusters Birgittinessen in Weert.
Dit weekend biedt gelegenheid om kennis te maken met de
spiritualiteitsvorm van “ora et labora” (bidden en werken).
Het thema van dit jaar is ‘Vrijheid’.
Wij zullen gedeeltelijk deelnemen aan het gebedsleven van
de zusters Birgitinessen van de Abdij Maria Hart.
Elk dagdeel heeft zijn eigen bezinningsvorm. Zo starten we
’s-morgens onder andere met een bezinningsworkshop, staat er ‘s-middags een wandeling op
het programma en gaan we ’s-avonds op een creatieve wijze met een bijbeltekst aan de slag of
op pelgrimage met een mandela meditatie.
Tijdens ons verblijf kunnen we gebruikmaken van de bibliotheek, de recreatie- / TV-kamer en de
kloostertuin. Wifi is gratis beschikbaar.
Het weekend zal geleid worden door diaken Dick Vrijburg en Joke Laan.
De kosten voor dit kloosterweekend bedragen € 132,50 per persoon. Het weekend begint
vrijdagmiddag om 13.00 uur en eindigt zondagmiddag om 15.30 uur. Vertrek en aankomst
vanaf Berkel.
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan dit weekend. Overnachting / slaapplaats is
op basis van tweepersoonskamers met enkele éénpersoonskamers. Alle kamers hebben hun
eigen sanitair. Ontbijt en diner worden geserveerd in de eetzaal. Vervoer is per eigen auto,
waarbij de brandstofkosten gedeeld worden met de meerijders.
Opgave voor deelname is mogelijk per email: joke@laan-online.nl (voor 1 maart 2020).
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