Parochiekernen:
St. Willibrord, Bergschenhoek
O.L.V. Visitatie, Bleiswijk
O.L.V. Geboorte Berkel en Rodenrijs
Joannes de Dooper, Pijnacker
H. Bartholomeus, Nootdorp-Ypenburg

Parochieklanken 2018 no. 73
De volgende Parochieklanken komt uit op 4 januari 2019. U kunt tot 28 december 2018 de
gebedsintenties opgeven voor de periode van 6 januari tot en met 3 februari 2019.
Zondag 23 december
Maandag 24 december
20.00 u en 22.30 u

Dinsdag 25 december

Zondag 30 december
Maandag 31 december
Zondag 6 januari

Petronella Geertruida Maria Verkuyl-van Lint
Wim en Annie Lexmond
Marinus Cornelis Knoop en Willemina Knoop-Flikweert
Riet van Dijk-Lexmond
Anton en John van Dijk
Rick van der Goes
Jan van Dijk
Ouders in ’t Veen-Wooning
Kees Jansen
Aad Wooning en overleden ouders Wubben-Zwetsloot
Henk Kurver en kleinzoon Herald
Ruben van Lenningh
Petrus Johannes Spruit
Kees van Dijk
Maria Anna van Dijk-Zwakkenberg
Margaretha Johanna Driesen-Roseleur
Leonardus Willebrordus van Dijk
Ben van Dijk
Kees Jansen
Uit dankbaarheid
Petrus Johannes Spruit
Marga Dolphijn-Hendriksen
Ben van Dijk
Leonardus Willebrordus van Dijk
Marinus Cornelis Knoop en Willemina Knoop-Flikweert

Voor in de agenda:
Op 6 januari is de nieuwjaarsreceptie. Na de viering van 09.15 u is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten in de parochiezaal en te proosten op het nieuwe jaar.
Op 10 januari begint “Eten en Ontmoeten Hartverwarmend”, de eerste maaltijd van voorlopig
drie, verzorgd door diaken Vrijburg.
Samen eten een belangrijk element is in de samenleving, is bekend, immers op vele plekken zijn er
initiatieven die mensen bij elkaar wil brengen. De tafel als ontmoetingsplek en verbindend element voor
de bewoners nu van Bergschenhoek en Bleiswijk Niet alleen voor mensen van binnen de kerk, maar ook
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voor mensen van buiten de kerk. Eten en Ontmoeten, Hartverwarmend nodigt u uit, een ieder die het
gezellig vindt om mensen te ontmoeten en het fijn vinden om samen te eten.
De warme maaltijd op donderdagavond bestaat dus uit drie gangen, soep, hoofdgerecht en een dessert.
Er wordt geen alcohol geschonken. Diaken Vrijburg kookt samen met vrijwilligers graag voor u een
maaltijd. Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur welkom in het parochiehuis van de Willibrorbuskerk,
Smitshoek 120 in Bergschenhoek, om 17.30 uur begint de maaltijd en eindigt om 19.00u. Voor de
liefhebber is er daarna nog eventueel koffie of thee.
Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van te voren via 06 55142473 of
diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl en inschrijfformulieren in de kerk.
De kosten bedragen 4,00 euro per persoon.
U kunt zich aanmelden voor de data van Donderdag 10 januari, 21 februari en 14 maart.
Waaraan zou je moeten denken of wat moet je je voorstellen bij eten in de kerk? We willen dat mensen
het naar hun zin hebben en genieten van de maaltijd. Je leert mensen kennen als je elke keer bij
anderen aan tafel zit. Een ervaring van een deelnemer: ‘Mijn ervaring is; dat ik de belangstelling voor
elkaar als zeer waardevol heb ervaren, samen eten en luisteren nar elkaar geeft zoveel warmte mee’.
Vrede en Alle Goeds
Dick Vrijburg, diaken
06-55142473

Veranderingen: Vanaf 1 januari treft u Sylvia van Dijk aan op het secretariaat op maandag,
donderdag en vrijdagochtend. Thea Middendorp stopt met haar werkzaamheden voor de
parochie en wil u langs deze weg nogmaals bedanken voor het vertrouwen en de
samenwerking. Irene Breugem en Monique Bik hebben jarenlang de inhoud van de
Parochieklanken oude en nieuwe stijl verzorgd. Zij stoppen hiermee en Sylvia zal de volgende
edities verzorgen. Irene en Monique, bedankt!
Oproep 1e H. Communie:
Zit uw kind in groep 4 en wilt u hem of haar opgeven voor de Eerste Heilige Communie op 23
juni 2019? Aanmelden kan via de website of het secretariaat.

Nieuws uit het bisdom:
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)

