Kerkgeeltje 2 t/m 16 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
11.00 uur

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

Zo 2 dec. 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Di 4 dec. 2018

09.00 uur

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

Zo 9 dec. 2018

11.00 uur

Woord-en-Communieviering m.m.v. St. Caecilia 2e zondag van de advent
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Johannes Stefanus Haug
Agnes Maria Juliana Ammerlaan

Zo 9 dec. 2018

19.00 uur

IKO Adventszangdienst
Voorganger: de heer P. Groen
Na afloop koffie in de pastorie

Di 11 dec. 2018

09.00 uur

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

Zo 16 dec. 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 3e zondag van de advent
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Theodora Elizabeth Cornelia Ruijgrok
Extra collecte voor de MOV adventsactie

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Zo 2 dec. 2018
Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Zo 16 dec. 2018

Filmavond in Nootdorp: “The Nativity story” maandag 3 december
Kerst is het verhaal van een buitengewoon kind. Dat verhaal kennen we al maar…………. soms komt een verhaal
weer opnieuw tot leven, als het weer op een andere manier bekeken wordt.
Let eens op de kleine details of in welke omgeving het verhaal zich afspeelt.
Wat deze film “The Nativity story” vertelt en laat zien is ontroerend en inspirerend om samen te beleven
Maandagavond 3 december om 19.15 uur is de koffie klaar.
Bartholomeuskerk Balthazarzaal (pastorie) Veenweg 36 Nootdorp
Einde avond 21.30 uur. Iedereen is welkom !!!

Oecumenische Adventszangdienst
Op zondag 9 december a.s. om 19.00 uur wordt door het IKO de jaarlijkse Adventszangdienst gehouden in de R.K.
Parochie aan de Hoefweg.
Deze oecumenische dienst wordt verzorgd door de leden van de vier deelnemende kerken. De bekende
samenzangliederen en de gebeden staan in het licht van het komende Kerstfeest. De overdenking wordt verzorgd
door de heer Piet Groen en muzikale medewerking is er van Sietse Wassenaar, Bianca de Vrind en Tjakko Kruit.
In de IKO diensten is de eerste collecte altijd voor ‘de ander’ en in deze Adventszangdienst zal deze traditioneel
worden bestemd voor het werk van het Leger des Heils in Rotterdam.
Het Interkerkelijk Overlegorgaan, verzorgt al vele jaren de oecumenische diensten van de R.K. Parochie Onze Lieve
Vrouwe Visitatie, de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk Open Hof en de Evangelische
Gemeente De Driehoek.
Deze samenwerkende kerken nodigen een ieder van harte uit voor deze zondag 9 december. Na afloop is er de
gebruikelijke gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee.

MOV het pannenkoekenhuis Adventsactie
Pannenkoeken eten, zoveel als je wilt!
Dat kan op 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.
MOV - Dick Vrijburg, diaken

Een vooruitblik op de kerstvieringen 2018
Kerstavond 24 december om 18.00 uur: locatie: Bunnik Plants 4, Hyacintenweg 35 Bleiswijk. Hartverwarmende
“familie kerstviering” die wordt voorgegaan door parochianen, een “woord en zangviering” voor de kinderen van onze
parochiekern en de moeders, vaders, oma’s, opa’s, tantes, ooms, nichtje, neefjes, vriendjes, vriendinnen en hun
ouders. Met extra aandacht voor de allerkleinsten. Iedereen is van harte welkom.
Kerstavond 24 december om 20.00 uur: locatie: Bunnik Plants 4, Hyacintenweg 35 Bleiswijk. Inspirerende kerstthemaviering. Voorganger is pastor S. Bladowski, m.m.v. het Lesitokoor. Thema van de viering is: Kind van vrede.
Na de viering is er een gezellig samenzijn met koffie, thee en kerststol.
Kerstavond 24 december om 22.30 uur: Kerstnachtmis in onze kerk aan de Hoefweg 57 waarin wordt voorgegaan
door pater J.F. de Rooij. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door ons St. Caeciliakoor met de vierstemmige
Latijnse Sacramentsmis. Het koor vangt al om 22.15 uur aan met het zingen van bekende kerstliederen.
Eerste Kerstdag 25 december om 11.00 uur: Gezongen kerstviering in onze kerk aan de Hoefweg 57.
Eucharistieviering waarin wordt voorgegaan door pastor B. Grotaers. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door ons
St. Caeciliakoor. Het koor vangt om 10.45 uur aan met zingen van bekende kerstliederen.
Eerste Kerstdag 25 december om 13.00 uur: “Het Kerstverhaal bij de stal”, voor de allerkleinsten. Ook de mama’s,
papa’s, zusjes, broertjes, oma’s en opa’s, vriendinnetjes en vriendjes, ja ook hier is iedereen welkom in onze kerk aan
de Hoefweg 57.
Als je het leuk vindt kom dan als engel, herder, schaapje of …..
Eerste Kerstdag 25 december om 15.00 uur: O godzinie 15.00 w pierwsze święto Bożego Narodzenia Msza święta
w jezyku polskim. Mszy przewodniczy ksiądz Stefan Bladowski.
Adres: Kościόł Nawiedzenia N.M.P., Bleiswijk, Hoefweg 57,

