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 23 februari t/m 8 maart 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 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
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
David Widjaja
Dick van den Berg en overleden ouders Valkenburg - Vonk
Na de viering koffie drinken in de pastorie
Ma 24 febr 2020 10.30 uur Uitvaart mevr. B.M.M. van Kester – van der Voort
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Aansluitend begraven op het kerkhof
Di 25 febr. 2020

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

Wo 26 febr 2020 19.00 uur AS-WOENSDAG viering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Zo 1 mrt. 2020

11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Kees van den Bosch
David Widjaja
Zo 1 mrt. 2020

15.00 uur Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 3 mrt. 2020

09.00 uur Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken
Voorganger: Pastor S. Bladowski
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Vrij 6 mrt. 2020

19.30 uur IN DE OPEN HOF: IKO wereldgebedsdag
Overweging door Jan van Dijk van “De Driehoek”
Na afloop koffie drinken en onderlinge ontmoeting

11.00 uur Presentatieviering 1e communicanten m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Gebedsintenties:
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
David Widjaja
Aad en Wil Vollebregt
Extra collecte voor de bisschoppelijke vastenactie
Zo 8 mrt. 2020

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:
19 februari 2020: Barbara Maria Martina van Kester – van der Voort, 89 jaar
Dat zij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen
ondervinden.

Bisdom Rotterdam verwelkomt relieken van de heilige Bernadette
De schrijn met de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous
komt dit jaar naar Nederland. Tussen 11 mei en 15 juni worden de
relieken in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. Het
heiligdom leent de relieken sinds enkele jaren voor korte tijd uit aan
andere bisdommen.
Bernadette Soubirous is sinds haar overlijden in 1879 opgebaard in
het klooster Saint-Gildard in Nevers. In het kader van haar zalig- en
heiligverklaring zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele
stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een
aparte schrijn in Lourdes bewaard in een aparte Bernadettekapel
naast de crypte. De relieken van Bernadette waren de afgelopen
jaren in bisdommen in Italië, Duitsland en Spanje.
Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van zondag 7 juni tot
en met donderdagochtend 11 juni in de HH. Laurentius- en
Elisabethkathedraal in Rotterdam.
Op deze dagen zijn pelgrims uitgenodigd voor het rozenkransgebed
en de eucharistieviering in de kathedraal. Op zondag 7 juni wordt
de eucharistie gevierd om 11.00 uur. Op maandag 8 juni, dinsdag 9 juni, woensdag 10 juni en
donderdag 11 juni wordt de eucharistie gevierd om 9.30 uur.
“Het is bijzonder dat het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met het heiligdom Lourdes en
bisdommen wereldwijd, de relieken van Bernadette mag verwelkomen”, zegt bisschop Van den
Hende. “Het bedevaartsoord Lourdes wil mensen op deze manier in contact brengen met de
heilige Bernadette en de gelovige betekenis van Lourdes. Voor mensen die Lourdes hebben
bezocht, is het een mooie manier om opnieuw dichtbij Lourdes te komen. Met name voor de
zieken en andere mensen die de reis naar Lourdes niet kunnen ondernemen kan dat bijzonder
zijn.”

8 maart collecte voor de vastenactie. Thema “werken aan je toekomst”
Het belang van een vervolgopleiding voor kinderen staat centraal. Nu doneren kan ook via:
IBAN-nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
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