Kerkgeeltje 18 nov. t/m 2 dec. 2018
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 zaterdag elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering
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 18 nov. 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorgangers: Pastor W. Kuipers en Diaken D. Vrijburg
Adrianus van der Burg en Catharina van der Burg – Kurver
Maria van der Burg
Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen
Gidus Jacobs

Zo 18 nov. 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Di 20 nov. 2018

09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, aansluitend koffie drinken
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Za 24 nov. 2018

19.00 uur

IN BERKEL EN RODENRIJS: Parochiefeest Christus Koning
Met medewerking van het gehele pastorale team

Zo 25 nov. 2018

11.00 uur

Themaviering (euch) m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor S. Bladowksi
Anna-Maria Helena van Hoeckel - Broeren
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen
Dick van den Berg
Antonia Maria de Jong – van der Sman
Theodora Elizabeth Cornelia Ruijgrok
Anthonius Theodorus Burger
Henri Jurgens
Extra collecte voor de PCI

Di 27 nov. 2018

09.00 uur

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

Zo 2 dec. 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 1e zondag van de advent
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Wim Groenewegen
Grietje Thuis – de Heij

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Zo 2 dec. 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Patroonsfeest Parochie Christus Koning
Op zaterdag 24 november bent u van harte welkom op het jaarlijkse feest van de
Parochie Christus Koning. Dit jaar wordt het feest gehouden in Berkel en Rodenrijs.
Om 15.00 uur is er een lezing van Hendro Munsterman. Daarna kunt u deelnemen aan
de workshop bloemschikken onder leiding van Piet van der Burg. Voor kinderen en
jongeren is er een parallelprogramma.
U bent van harte welkom in ’t Koetshuys onder de OLV Geboortekerk, Noordeindseweg
100, 2651 CX Berkel en Rodenrijs
Informatie via: SecretariaatBerkel@ParochieChristusKoning.nl of 010-5112330

MOV het pannenkoekenhuis Adventsactie
Pannenkoeken eten, zoveel als je wilt!
Dat kan zaterdag 1 december van 17.00 -19.00 uur het parochiehuis
in Nootdorp aan de Veenweg.
En zondag 16 december van 17.00 - 19.00 uur in het parochiehuis in
Bergschenhoek aan de Smitshoek.
De opbrengst van het pannenkoeken eten is voor de Adventsactie in
Malawi.
Alleen, met het gezin of met (veel) vrienden. De richtprijs voor deze
maaltijd is € 7,50 per volwassene en voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
5 euro. Kinderen tot en met 3 jaar eten gratis mee. Voor deze prijs
krijg je ook een toetje.
Aanmelden
Wil je mee eten, dan moet je je opgeven. Inschrijven kan via de inschrijflijst in de kerk of via de mail
(diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl) of een belletje naar 06-55142473. Let op voor welke datum je opgeeft:
1 of 16 december of allebei.
MOV - Dick Vrijburg, diaken

Christmas Carols in Bleiswijk
Op zaterdag 8 december aanstaande verzorgen Vocaal Ensemble VOCES onder leiding van Dick van
der Lecq en organist Rien Donkersloot bij de Vrienden van de Dorpskerk een kerstconcert met op het
programma bekende (“meezingers”) en minder bekende Xmas Carols.
Het concert in de sfeervol aangelichte Dorpskerk begint om 20.30 uur en vanaf 19.45 uur wordt er in
de koorruimte koffie/thee geschonken.
De toegang is vrij met na afloop een de deurcollecte voor het historische monument.

Kerstconcert in de kathedraal
Op zondag 16 december is het traditionele kerstconcert in de
kathedraal van Rotterdam. De “Kathedrale Laurentius en Elisabeth
Cantorij” zingt dit jaar in gezelschap van het “Schalkwijks
koperensemble”. Het koperensemble zal ook enkele solowerken ten
gehore brengen.
Ook dit jaar biedt dit concert een sfeervol en afwisselend muzikaal
programma. Het koor zingt bekende en minder bekende composities
van onder meer Rutter, Mendelssohn, Reger, Couperin, Stainer en
Tavener. Samen met alle aanwezigen worden de bekende kerstliederen
gezongen om zo, in de donkere dagen van de Advent, het Licht van
Kerstmis tegemoet te zingen.
Het geheel staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Marc Schaap.
Aart de Kort bespeelt het orgel.
Aanvang zondag 16 december, 15:30 uur. De toegang is gratis. Na
afloop vindt er een deurcollecte plaats. Kijk voor meer sfeer en
activiteiten op www.cantorijrotterdam.nl
Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307, Rotterdam
Aanvang: 15:30 uur. (Op zondag vrij parkeren)

