PAROCHIE CHRISTUS KONING
Bartholomeusnieuws Nootdorp-Ypenburg
Eerstaanspreekbare: DiakenVrijburg@ParochieChristusKoning.nl
Pastoraatsgroep:
LiturgieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Locatieraad:
SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Secretariaat:
Maandag t/m vrijdag 09:00 -12:00
Telefoon 015-3109159
SecretariaatNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

2 mei 2021
Parochiekern St. Willibrord, Bergschenhoek

dag
Di
Do

Parochiekern
O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs
datum tijd
Bijzonderheden
Parochiekern
O.L.V. Visitatie, Bleiswijk
4
19.00 Rozenkransgebed, vesperviering
Parochiekern H. Joannes de Dooper, Pijnacker
6
13.30 Stille aanbidding
20.30 Stille aanbidding
Vr
7
8.55
Rozenkrans
Ook via Kerkomroep.nl
9.15
Eucharistieviering
Za
8
19.00 Eucharistieviering
Svp aanmelden
Zo
9
11.00 Eucharistieviering
Svp aanmelden
e
6 zondag van Pasen
Hand. 10, 25-26. 34-35. 44-48
1 Joh. 4, 7-10
Joh. 15, 9-17
Gebedsintenties: Janus Janssen, Overl.Ouders Hendriks-Kortekaas, Voor de levende en overleden
leden van de familie Barenbrug-v.Druten, Overl.Ouders Truus en Jan Huigen

In onze parochiekern
Lintjesregen ook weer in Nootdorp
De heer J.E.M. Lübbers uit Nootdorp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Lintje in
De heer Lübbers heeft ruim 40 jaar vrijwilligerswerk verricht. Hij is in de jaren ’70
begonnen als bestuurslid van de Ondernemersfederatie Delft en heeft de
Nootdorp
‘Juniorkamer Delflanden’ opgericht. In Nootdorp is hij 10 jaar lid geweest van het
parochiebestuur van de H. Bartholomeuskerk. Tevens was hij secretaris van de
werkgroep ‘Nee tegen annexatie’ van Nootdorp bij Den Haag. Ruim 17 jaar was hij bestuurslid van de
St. Jozefschool, betrokken bij het jaarlijkse kamp en decorbouwer bij de jaarlijkse musical. Ook gaf hij
daar wekelijks een uur techniekles aan groep 8. Nog steeds verricht hij vrijwilligerswerk bij de Vrienden
van Veenhage dat hij in 1998 heeft meehelpen oprichten en waarvan hij nog steeds voorzitter is. Ook is
de heer Lübbers nog steeds vrijwilliger bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken,
souschef bij Les Amis de Cuisine een kookclub voor mannen, Sinterklaas bij Sinterklaascomité
Nootdorp, voorzitter van de straatcomité Hercules en begeleider/mantelzorger. (Bron: Telstar Online)
• Dopelingen
Op zondag 2 mei om 13.00 uur wordt Maja Senecka gedoopt.
Op zondag 9 mei om 13.00 uur wordt Zola Ngai gedoopt.
Helaas zijn door de coronabeperkingen de doopvieringen alleen voor familie en vrienden van de
dopelingen toegankelijk.
• Versoepelingen coronaregels
Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van
coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart
honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu nog vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat
vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de
kerk of de kapel dit aantal toelaat. In de H. Bartholomeuskerk kunnen 100 parochianen veilig deelnemen
aan een uitvaart. De aanwezigen moeten namelijk nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar
kunnen zitten. Verder blijft het protocol van de R.K. Kerk van kracht. Gisteren heeft de kerkprovincie en
het bisdom Rotterdam het aantal kerkgangers verruimd voor gewone vieringen.
Dat betekent dat er 10% van het aantal zitplaatsen bezet mag worden. Voor Nootdorp betekent dit dat er
vanaf nu weer 50 parochianen deel mogen nemen aan de viering. Aanmelden blijft nog steeds van
toepassing.
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• 8 mei: KCV Celebrate in Nootdorp, ‘Your Kingdom Come’
Dit jaar is het Celebrate Festival anders dan andere jaren, doorheen het hele land, over 7 opvolgende
zaterdagen tussen Pasen en Pinksteren. Om in kleine groepen dieper met elkaar te verbinden in geloof,
met een inleiding, gebed en aanbidding en afsluitend met een Eucharistieviering. Een mooi alternatief
voor wie de Celebrate-week mist en dichterbij huis toch verbonden wil zijn met elkaar.
Wil jij er fysiek of online bij zijn? Op zaterdag 8 mei komen we samen in onze provincie, in Nootdorp in
de Bartholomeuskerk. Je kan je aanmelding doen bij celebratefestival.nl/aanmelden, op dit moment zijn
er nog plaatsen vrij. Helaas is er maar plaats voor 30 mensen per zaterdag. Maar gelukkig is er ook de
mogelijkheid om de dag digitaal te volgen. Iedere zaterdag is het digitaal te volgen via
Celebratefestival.nl en klik op LIVE. Vandaar kom je op de Youtube link.
• 2 mei: Oecumenische Meditatieve stilteviering
Er is weer een oecumenische, meditatieve stilteviering op zondag 2 mei, 19.00 uur.
In deze viering, met daarin stiltemomenten, meditatieve muziek, gebed en liederen, deelt een
dorp- of stadgenoot enkele persoonlijke woorden en gedachten rond een Bijbelse Tijdgenoot. Dit keer is
de Bijbelse tijdgenoot Jozef, de zoon van Jacob die onderkoning werd in Egypte.
Omdat vanwege de lockdown de viering alleen online bij te wonen is, willen we gelegenheid geven om
via e-mail voorbeden door te geven. Voor de viering van 2 mei kan dat bij ds. Reinhard van Elderen
predikant@pwnootdorp.nl , graag uiterlijk vrijdag 30 april. Bij iedere voorbede wordt in de viering tijdens
het kyrië eleison, het ‘Heer ontferm u’, een kaarsje aangestoken.
• 15-23 mei: Pinksteractie
Van 15 tot en met 23 mei is de week van de Nederlandse missionaris. Hiervoor zal er weer een
Pinksteractie worden gehouden. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en
zo belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere
belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2021.
Wist u dat?
Diakenwijding 9 mei
Op zondag 9 mei zal bisschop Van den Hende door handoplegging en
gebed Sander Verschuur tot diaken wijden voor het bisdom Rotterdam.
De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens de eucharistieviering om
15.00 uur in de kapel van Bovendonk te Hoeven. Sander Verschuur
ontving via Vronesteyn zijn vorming en opleiding aan de Priester- en
Diakenopleiding Bovendonk.
In deze tijd van voorbereiding wordt uw gebed gevraagd voor de
wijdeling.
Vanwege de coronamaatregelen kan slechts een beperkt aantal
mensen de wijdingsplechtigheid op Bovendonk bijwonen. U bent van
harte uitgenodigd om via een livestream mee te vieren. Dat kan via de website van het bisdom
Rotterdam en ook via de website van het bisdom Breda, waar de Priester- en Diakenopleiding
Bovendonk onder valt (bisdombreda.nl).
In het najaar zal Sander Verschuur in de HH. Laurentius- en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam de
priesterwijding ontvangen. “Als tekst heb ik voor een psalm gekozen: ‘Dient met blijdschap de Heer’
(psalm 100, 2)”, vertelt Sander Verschuur. De icoon op de voorzijde van de uitnodiging heeft als titel “De
Emmaüsgangers” en is van Liesbeth Smulders. (Bron: Bisdom Rotterdam)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer”.
Joh. 15, 1 Willibrordusvertaling
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