Kerkgeeltje 11 augustus t/m 8 september 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
Zo 11 aug. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering, stille viering
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Wilhelmus Johannes Maria van de Langenberg
Truus Gruntjes
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels

Di 13 aug. 2019

09.00 uur

Eucharistieviering, na afloop koffie drinken in de pastorie
Voorganger: Pastor B. Grotaers

Zo 18 aug. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Anthonius Theodorus Burger
Overleden ouders Luiten – Valkenburg
Adrianus van der Burg en Catharina van der Burg – Kurver
Maria van der Burg
Paula en Joost Ammerlaan
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Bennie van Onna
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels

Zo 18 aug. 2019

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 20 aug. 2019

09.00 uur

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

Zo 25 aug. 2019

11.00 uur

Woord-en-Communieviering, stille viering
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Dick van den Berg
Anna-Maria Helena van Hoeckel – Broeren
Antonia Maria de Jong – van der Sman
Johannes Nicolaas Maria de Wit
Catharina Gerarda in ’t Veen – Kurver
Johanna Henrica Antonia Maria Gresnigt – Spithoven
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Extra collecte voor de MIVA

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Di 27 aug. 2019

09.00 uur

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

Zo 1 sept. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Jan van der Maas
Eduardus Josephus van Kester
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels

Zo 1 sept. 2019

13.00 uur

Doopviering (dopeling Matt Len Tim van Hattem)
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 1 sept. 2019

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 3 sept. 2019

09.00 uur

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

Zo 8 sept. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Paula en Joost Ammerlaan
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Extra collecte voor een bedevaart naar Banneux

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Doopsel
Door het sacrament van het H. Doopsel wordt in onze parochiegemeenschap opgenomen:
1 september 2019: Matt Len Tim van Hattem, zoon van Tim van Hattem en Anita van der Hoeven.
Dat hij in onze geloofsgemeenschap de weg van Jezus mag leren kennen.

Vakantiesluiting kerkkantoor
Het kerkkantoor is wegens vakantie gesloten tot en met zondag 1 september. Alleen op
dinsdagochtend 13, 20 en 27 augustus is het kerkkantoor geopend.
De dinsdagochtendvieringen gaan gewoon door.
Email wordt vanaf maandag 2 september weer gelezen.

MIVA collecte op 25 augustus
Toen zuster Clementine in 2002 in Bangang in Kameroen aankwam, werd zij
meteen geraakt: langs de weg zag zij kinderen staan. Zij wachtten daar in de hoop
dat ze ingehuurd zouden worden om op de farms te werken. Het zijn de wezen
van aidsslachtoffers. Deze ziekte heeft het leven van bijna een hele generatie
ouders geëist, hun kinderen zijn achtergebleven. Zonder ouders, soms verstoten
door hun familie.
De 54-jarige zuster Clementine trekt zich het lot van deze wezen aan, vooral dat
van de meisjes. Vrouwen en meisjes worden al achtergesteld in Kameroen en
hebben daardoor geen kans op een toekomst. Zuster Clementine vangt deze
meisjes op in het opvangcentrum in Bangang. Een sober klooster, zonder
stromend water, zonder toilet, soms met elektriciteit. De meisjes krijgen hier les in
vaardigheden waarmee ze later werk kunnen vinden. Bijvoorbeeld naaiwerk,
computerwerk en kappersvaardigheden.
Twee vrijwilligsters uit het dorp geven de lessen. De meisjes leren koken en
krijgen les in hygiëne. De twee naaimachines die er zijn heeft het centrum
gekregen. Na de opleiding kunnen de meisjes geld lenen. Bijvoorbeeld om een
naaimachine of kappersmateriaal te kopen en daarmee hun eigen geld te gaan
verdienen.

Zuster Clementine bezoekt daarnaast ook kansarme gezinnen en kinderen. Ze spoort kinderen op die zorg nodig
hebben en geeft ze bijstand. Vanaf het kleine klooster in Bangang is het anderhalf uur rijden naar Bafoussam.
Alleen met een auto kan zuster Clementine deze gezinnen bereiken. Clementine: “De auto brengt ons dicht bij de
families en gemeenschappen. Nu kunnen we deze mensen begrijpen, voeden, onderwijzen en ondersteunen. De
omstandigheden zijn primitief, het gebied is afgelegen en onherbergzaam. Een auto is noodzakelijk om dit werk te
doen.”
In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig. Helpt
u ze op weg met uw donatie? De extra collecte wordt gehouden op 25 augustus.

Banneux-collecte op 8 september
Banneux (ook wel Banneux Notre-Dame) is een dorp bij Louveigné in de
gemeente Sprimont in de Belgische provincie Luik. Het ligt tussen Luik en Spa.
Banneux is een bekend Mariabedevaartsoord. Het bedevaartsoord ontstond
nadat de twaalfjarige Mariette Beco verklaarde dat Maria haar tussen 15 januari
en 2 maart 1933 acht keer was verschenen en dat Maria zich toen de Vierge
des Pauvres ("Maagd van de Armen") had genoemd. Ook zou zij om de bouw
van een kapel gevraagd hebben; deze werd nog in hetzelfde jaar op de plaats
van de Mariaverschijningen, de voortuin van het huis van de familie Beco,
gebouwd en ingezegend. Haar verklaringen werden tussen 1935 en 1937 door
een bisschoppelijke commissie onderzocht.
Vanaf 1948 bouwde men aan een basiliek.
Op 19 maart 1942 gaf bisschop Kerkhofs van Luik toestemming tot de verering
van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux en op 22 augustus 1949 bevestigde hij het
bovennatuurlijk karakter van de verschijningen, waarna in 1952 de erkenning
door het Vaticaan volgde. Beco trad later in het huwelijk en leidde een
eenvoudig familiaal leven.
Banneux groeide uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. Het wordt jaarlijks door zo'n 700.000 pelgrims bezocht. Er
bevindt zich een bron, die door Maria aan Mariette getoond zou zijn, waaraan een geneeskrachtige werking wordt
toegeschreven. In 1985 werd Banneux bezocht door Paus Johannes Paulus II.
Elke dag kan men er terecht voor de Mis, de ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed. Er
worden ook activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. De extra collecte om een zieke parochiaan een
bedevaart naar Banneux te kunnen aanbieden wordt gehouden op ziekenzondag 8 september.

Voor in de agenda: 14 september open monumentendag
Op 14 september is het open monumentendag. Ook onze kerk doet mee. In het volgende geeltje komt meer info.

Dinsdagochtend 17 september 10.00 uur gezamenlijke ziekenzalving
Het Sacrament der Zieken is bedoeld voor mensen die niet meer in
het volle leven staan en hun krachten door ouderdom of ziekte sterk
voelen afnemen.
Als we afhankelijk worden van hulp en medicijnen en niet meer
kunnen wat we vroeger konden, als we steeds vaker moeten denken
aan ons levenseinde, als de toekomst voor ons onzeker wordt, dan
kunnen we onze troost, rust en vertrouwen zoeken bij Jezus Christus,
die door het lijden en de dood is heengegaan om ons voor te gaan
naar het eeuwig leven in Gods liefde.
Het is ook een fijn gevoel dat we er niet alleen voor staan, maar dat
er een geloofsgemeenschap is die met ons meeleeft en waarin er
vele lotgenoten zijn.
Dat ervaar je bijzonder in een viering waarin meerdere mensen
tegelijk dit sacrament ontvangen.
Door deelname aan de gezamenlijke ziekenzalving zijn we ook voorbereid op een onverwacht stervensuur.
Opgeven voor de gezamenlijke ziekenzalving kan bij het secretariaat.

Donderdag 19 september Eten en ontmoeten in Bergschenhoek
In september start diaken Vrijburg weer met Eten en Ontmoeten,
hartverwarmend.
Op donderdag 19 september bent u van harte welkom in Bergschenhoek.
De warme maaltijd bestaat uit drie gangen: soep, hoofdgerecht en een dessert.
Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur welkom, de maaltijd begint om 17.30 uur en
eindigt om 19.00u.
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.

UITNODIGING
WIE:

Voor iedereen die de afgelopen 20 jaar de ALPHA heeft gevolgd in
de Parochie Christus Koning. Uw partner is uiteraard ook van harte
welkom!

WAT:

Een reünie om dit te vieren! Hier is gelegenheid om elkaar in een
gezellige en ontspannen sfeer te ontmoeten.

WAAR:

In het Parochiehuis van Nootdorp, Veenweg 36.

WANNEER: Op zaterdag 31 augustus van 14.00 tot 16.30 uur heten wij jullie
van harte welkom!

GRAAG TOT ZIENS OP 31 AUGUSTUS!
Team ALPHA Parochie Christus Koning,
Cees van Oosterhout, Ronald en Jacinta Bunnik, Margareth Hooijmans en
Yvonne Hulst.

Voor vragen kunt ons mailen naar alphaparochiechristuskoning@gmail.com.
Of bellen naar Jacinta Bunnik tel. 06 45647007.

