Kerkgeeltje 22 sept. tot en met 7 okt. 2018
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 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 22 sept 2018

19.00 uur

Eucharistieviering met orgel en samenzang
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Maria Theodora Theresia Wooning – van de Berg
Antonia Maria de Jong – van der Sman
Extra collecte Pax Christi Vredesweek

11.00 uur

Themaviering (euch) m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor S. Bladowksi
Grietje Thuis – de Heij
Leo en Leny Ammerlaan – van Winden
Overleden ouders v.d. IJssel - Vonk
Extra collecte Pax Christi Vredesweek
Na de viering koffie drinken in de pastorie

Di 25 sept 2018

09.00 uur

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

Zo 30 sept 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Overleden familie van den Bosch - Ammerlaan
Jan Rutten

Di 2 okt. 2018

09.00 uur

Eucharistieviering, aansluitend rozenhoedje bidden, na afloop koffie drinken
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 7 okt. 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Overleden familie Ballering
Sjaak en Sandra Huijers
Wim Groenewegen
Maria v.d. Burg
Overleden ouders v.d. Burg – Kurver
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Thea Haak – Ruijgrok

Gebedsintenties:

Zo 23 sept 2018
Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Zo 7 okt. 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:
9 september 2018, Theodora Elizabeth Cornelia Ruijgrok, 105 jaar
Dat zij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Abdijdag voor alle vrijwilligers van de parochie
Op 20 oktober 2018 zal in Nootdorp een abdijdag worden gehouden voor al onze vrijwilligers. Het programma van
deze dag ziet er als volgt uit:
10.00
inloop
10.30
gebed - lezing 1 kor. 12, 1-14 koffie en lekkers erbij kennis maken
11.30 - 12.30 inleiding - lunchpakket (zelf meenemen van huis) voor soep melk, koffie en thee wordt gezorgd
13.30
getijdengebed
14.00 - 15.00 Emmaus wandeling
15.00
thee - koffie
15.30
rozenkransgebed
16.00 - 17.00 lezing van die zondag Lectio Divina
17.00
getijdengebed
17.30
eten verzorgd door de jongerengroep PCK
19.00
eucharistieviering
U kunt zich aanmelden bij Joke Laan: joke@laan-online.nl voor 1 oktober 2018.

80 jaar oorlog publieksdag Brielle zaterdag 29 september—toegang gratis
In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon: de opstand van de Nederlandse gewesten onder
leiding van Willem van Oranje tegen hun landsheer koning Filips II van Spanje. Het begin van de Nederlandse
opstand wordt in 2018 landelijk herdacht. Veel musea en archieven besteden aan dit historische feit aandacht met een
tentoonstelling of evenement. Meer informatie vindt u op: www.80jaaroorlog.nl. Publieke omroep de NTR en het
Rijksmuseum Amsterdam presenteren dit najaar respectievelijk een televisieserie en tentoonstelling waarin belangrijke
plaatsen aan bod komen, waaronder Den Briel. Tijdens de gratis toegankelijke publieksdag op 29 september geven de
NTR en het Rijksmuseum een unieke voorproef over (de totstandkoming van) de aflevering over Brielle (op 5 oktober).
Iedereen is welkom! Wel graag van te voren aanmelden via f.wout@bisdomrotterdam.nl
Programma
10.00—12.00 Bedevaartskerk Speciale openstelling en rondleiding
12.00—14.30 Sint-Catharijnekerk Streekarchief Voorne-Putten toont archiefstukken Voorvertoning aflevering NTR
over Brielle Inleiding en presentatie Rijksmuseum Uitvoering van de 1-Aprilvereniging Muziek door
geuzenkinderen
14.30—15.00 Sint-Catharijnekerk Hapje en drankje op eigen kosten
15.00—16.00 Gratis bezoek aan het Historisch Museum Den Briel of gratis rondleiding door stadsgidsen langs
relevante 1 april locaties

Banneux Reunie
Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam in november een speciale reünie-dag van het afgelopen
bedevaart jaar in ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker.
Deze dag wordt op zaterdag 17 november 2018 gehouden.
Na de feestelijke eucharistieviering is er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch. Daarna is er een muzikaal
middagprogramma met aansluitend het bidden van de rozenkrans en een plechtig Lof met zegening van de zieken.
Tevens is er gelegenheid om in het "winkeltje" artikelen uit Banneux te kopen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd ook de gezelligheid van deze
dag ter afsluiting van het bedevaart seizoen van Banneux 2018.
De zaal is vanaf 9.00 uur open, u wordt ontvangen met een kopje koffie of thee.
Voor opgaven en verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

