Kerkgeeltje 3 t/m 17 november 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 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
Za 2 nov. 2019

19.00 uur

Allerzielen eucharistieviering met verkorte avondwake m.m.v. St. Caecilia
Voorgangers: Pastor S. Bladowksi en werkgroep
Overleden ouders Straver – van IJperen
Theo en Sjef van Deursen
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Wim Groenewegen
Jan van Oosterhout
Dick van den Berg
Wout van Wijk en Jo van Wijk-Vollebregt
Jan Vollebregt
Jan Willem de Lange
Overleden ouders De Jong – van der Sman

11.00 uur

Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Catharina Gerarda in ’t Veen – Kurver
Eduardus Josephus van Kester
Mariëlle van der Knaap – Zwinkels

Zo 3 nov. 2019

13.00 uur

Doopviering (dopeling Nynke Stoevelaar)
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 3 nov. 2019

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 5 nov. 2019

09.00 uur

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

Zo 10 nov. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Adrianus Gijsbertus Bunnik
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Na de viering verkoop van Gerardus kalenders achter in de kerk

09.00 uur

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

Gebedsintenties:

Zo 3 nov. 2019
Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Di 12 nov. 2019

Zo 17 nov. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen
Adrianus van der Burg en Catharina van der Burg – Kurver
Maria van der Burg
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Gebedsintenties:

Zo 17 nov. 2019

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:
28 oktober 2019: Anthonius Cornelis Jacobus van Winden, 82 jaar
Dat hij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

De Gerardus scheurkalender is weer te koop
De Gerarduskalender die wordt uitgebracht door Klooster Wittem is er weer. Het is een
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of je aanzet tot nadenken. Aan
de achterkant staan afwisselend wat grappen, wetenswaardigheden, gedichtjes of puzzels.
Voor slechts € 7,40 kunt u in het bezit komen van deze inspirerende en humoristische
scheurkalender. De kalender is te koop bij mevr. Bep Rutten – Lexmond, tel. 5214026 of bij het
kerkkantoor, tel. 5212519 of secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl
Op zondag 10 november zal mevr. Rutten deze kalenders na de kerkdienst achter in de kerk
verkopen.

Dorcas voedselactie
Zoals elk jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor gewas en arbeid, dit jaar van 3
tot en met 10 november. Met de Dorcas Voedselactie 2019 zamelen we bij supermarkten, kerken en scholen
producten in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor mensen die bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, ziekte of een
beperking niet in staat zijn om dit zelf te kopen. Het helpt hen om de koude wintermaanden door te komen. We doen
dit ‘omdat we om hen geven’. Het inzamelen van de producten voor in de voedselpakketten en het werven van geld
voor de bijbehorende (transport)kosten is alleen mogelijk dankzij de inzet van honderden coördinatoren in het hele
land. In Bleiswijk doen vrijwilligers van alle kerken mee en staan wij op vrijdag 8 en zaterdag 9 november bij de Jumbo
en A-Heijn.

Parochiefeest
Op zaterdag 23 november organiseert de parochie een feest voor alle parochianen in de H. Bartholomeuskerk in
Nootdorp. Het thema van het feest is: “je komt als geroepen”.
Programma: Inloop:13.00 uur, spreker Erik Borgman: 13.30-14.30 uur, afsluitende viering: 17.00 uur, afsluiting:19.30
uur. Na de viering is er nog een verrassende maaltijd. Zie ook de Morgenster voor het volledige programma.

Interkerkelijk walking diner
Na het succes van 8 juni 2019, organiseren de verschillende kerken in Bleiswijk op zaterdag 8
februari 2020 opnieuw een walking diner. Eten is liefde en verbindt mensen! De vorige keer
waren er fijne ontmoetingen en hier willen we graag een vervolg aan geven. Samen eten is
gezellig en voor elkaar koken geeft plezier. Doet u mee? Alle mensen die zich opgeven voor het
walking diner ontmoeten elkaar op zaterdag 8 februari 2020 om 17.00 uur in de Gereformeerde
Kerk ‘Open Hof’, Dorpsstraat 50 in Bleiswijk. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven welke
gang u het liefste klaar maakt of dat het u niet uitmaakt.
In de Open Hof wordt op zaterdag 8 februari om 17 uur bekend gemaakt met wie en waar u gaat eten.
Vanaf 17.45 uur vertrekken we vanuit de Open Hof kerk naar het 1e gastadres waar we in groepjes van maximaal 6
personen (een gastvrouw/-heer en 4 gasten, bij voorkeur van verschillende kerkgenootschappen) met en bij elkaar
gaan eten.
Voor het voor- en hoofdgerecht gaan we steeds naar een ander adres, waarbij we dan weer andere mensen treffen.
Iedereen die meedoet hoeft slechts één gang te bereiden (voor maximaal 6 personen). Dit hoeft geen culinair
hoogstandje te zijn, het gaat tenslotte om de ontmoeting met elkaar.
We eindigen met elkaar in de ‘Open Hof’ met een toetjesbuffet en afsluitend een kopje koffie/thee.
Noteert u de datum in uw agenda! Aanmelden kan tot uiterlijk 1 januari in verband met de voorbereiding en de indeling
in groepjes via het aanmeldformulier dat achter in de kerk op de leestafel ligt of per mail
walkingdiner@gereformeerdekerkbleiswijk.nl. Neem gerust contact op als u nog vragen heeft.
We hopen op een mooie ontmoeting met elkaar!
Elaine van der Linde tel 010 465 77 79

