Kerkgeeltje 13 t/m 27 jan. 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 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
Zo 13 jan. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Jan van der Maas

Di 15 jan. 2019

09.00 uur

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

Zo 20 jan. 2019

11.00 uur

Woord-en-Communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor T. Halin
Jan van der Maas
Anthonius Theodorus Burger
Cornelis Jozef Olierook
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

19.00 uur

IN DE DORPSKERK: IKO gebedsdienst voor de eenheid
Meditatie door ds. Gerdina Loeve

Di 22 jan. 2019

09.00 uur

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

Za 26 jan. 2019

19.00 uur

Woord-en-Communieviering met orgel en samenzang
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Anna-Maira Helena van Hoeckel – Broeren
Antonia Maria de Jong – van der Sman

11.00 uur

Themaviering (w-en-c) m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Dick van den Berg
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Jan van Oosterhout

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Zo 27 jan. 2019
Gebedsintenties:

De actie kerkbalans gaat weer van start
Vanaf 21 januari zal er weer een vrijwilliger bij u langs komen met de vraag of u
wilt bijdragen aan de financiering van alle activiteiten die in onze kerk ontplooid
worden. Wij bevelen de actie kerkbalans van harte bij u aan. Mocht u nu uw
bijdrage al willen overmaken dan kan dit natuurlijk ook op
NL47 RABO 0107 6002 42. Alvast hartelijk dank voor uw gift!

IKO Gebedsweek 2019: Zoek het recht en niets dan het recht
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben voor de
Week van Gebed in 2019 een gezamenlijk thema vastgesteld onder de
titel ‘Recht voor ogen.’ Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit
Deuteronomium 16 vers 16 De liturgie is aangedragen door kerken uit
Indonesië.
De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan
honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen.
In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het
nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen.
In Bleiswijk organiseert het IKO deze jaarlijkse oecumenische gebedsdienst voor eenheid van de christenen en de
kerken. Deze wordt nu gehouden op zondagavond 20 januari a.s. in de Dorpskerk aan de Kerkstraat; aanvang 19.00
uur. De voorgangers van de vier geloofsgemeenschappen verzorgen de liturgie, waarbij de meditatie wordt verzorgd
door ds. Gerdina Loeve.
Namens de samenwerkende kerken nodigt het IKO een ieder van harte uit voor deze bijzondere oecumenische dienst.
Na afloop is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting bij het drinken van een kopje koffie of thee.

Oproep voor palmtakken
Beste parochianen, wij willen een beroep op u doen!
Afgelopen zomer heeft de mot in de buxushagen dusdanig toegeslagen dat er geen enkele
buxushaag meer in de pastorietuin staat. Ook de parochiekernen in Bergschenhoek,
Berkel, Nootdorp en Pijnacker kampen met hetzelfde probleem, nergens zijn er meer
buxushagen. En die hebben wij hard nodig voor Palmzondag! (14 april).
Uit navraag bij een hovenier blijkt dat de ilex crenata of ligustrum goede buxusvervangers
zijn.
Wie heeft er zo’n struik in zijn tuin en mogen wij daar palmtakjes van knippen?
Als u ons kunt helpen, graag! Neem dan contact op met het kerkkantoor: 010-5212519 of per email:
secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl

