Kerkgeeltje 24 februari t/m 11 maart 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
website: www.ParochieChristusKoning.nl
kerkdienst terugkijken: www.kerkdienstgemist.nl
Openingstijden: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur
(woensdag gesloten)

Vieringen:
op zaterdag elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering
op zondag om 11.00 uur
op dinsdag om 09.00 uur 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.
Za 24 febr 2018

19.00 uur

Eucharistieviering met orgel en samenzang
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Er zijn geen intenties opgegeven

11.00 uur

Eucharistieviering m.mv. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Cornelis Jozef Olierook

Ma 26 febr 2018

10.30 uur

Uitvaart mevr. Johanna B.M. van Wijk - Vollebregt
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Di 27 febr 2018

09.00 uur

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

Gebedsintenties:
Zo 25 febr 2018
Gebedsintenties:

Vrij 2 maart 2018 19.30 uur

IN ONZE KERK: IKO wereldgebedsdag

Zo 4 maart 2018

11.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Wim Groenewegen
Johannes Stefanus Haug
Kees van den Bosch en familie
Extra collecte voor de vastenactie

13.00 uur

Doopviering
Dopelingen: Annemijn Vos en Jinte Verboon

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering

09.00 uur

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

Gebedsintenties:

Di 6 maart 2018

Zo 11 maart 2018 11.00 uur
Gebedsintenties:

13.00 uur

Presentatieviering 1e H. Communie m.m.v. gastkoor De Juiste Stemming
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Wim Groenewegen
Overleden familie Switzar - Berk
Doopviering
Dopelingen: Ties van den Berg, Jens en Linn van der Goes, Julia Janssen
En Karlijn Smitz

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap zijn van ons heengegaan:
14 februari 2018: Helena Petronella Maria Vonk-van der Post, 79 jaar
17 februari 2018: Adriana Cornelia Maria van den Bosch, 95 jaar
20 februari 2018: Johanna Barbara Maria van Wijk – Vollebregt, 81 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en
kracht mogen ondervinden.

Dopelingen:
Op 4 maart worden gedoopt: Annemijn Vos en Jinte Verboon.
Op 11 maart worden gedoopt: Ties van den Berg, Jens en Linn van der Goes, Julia Janssen en Karlijn Smitz.
Dat zij in onze geloofsgemeenschap de weg van Jezus mogen leren kennen. Wij feliciteren de dopelingen en hun
ouders van harte.

Vakantiesluiting kerkkantoor
Wegens vakantie is het kerkkantoor gesloten van maandag 26 februari t/m maandag 5
maart.
Op dinsdagochtend 27 februari gaat de ochtendviering gewoon door en is het kantoor wel
geopend.

IKO Wereldgebedsdag thema: En God zag dat het GOED was
De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdagavond 2 maart 2018. Die dag is er een wereldwijde keten
van gebed. Het thema zal zijn: En God zag dat het GOED was.
De viering voor dit jaar is voorbereid door vrouwen uit Suriname en aangepast door de IKO voorbereidingsgroep. De
collecte is bestemd voor een drietal projecten die vooral te maken hebben met sociale ontwikkeling en
omstandigheden van o.a. kinderen en gehandicapten.
De liturgie is aangereikt vanuit de landelijke organisatie en wordt verzorgd door leden van de vier plaatselijke kerken.
De meditatie wordt verzorgd door Wim R. Hendriks, missionair ouderling van de Dorpskerk.
U bent van harte genodigd voor de IKO gebedsdienst in de R.K. Parochie op vrijdagavond 2 maart om 19.30 uur. Na
afloop is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting.

Vastenactie zondag 4 maart
Dit jaar steunen wij via de Vastenactie de stad Mbala in Zambia.
De Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria zetten zich vanuit hun missie in voor onderwijs en
gezondheidszorg. Er is heel veel armoede en vooral Aids heeft heel hard toegeslagen en z’n sporen achtergelaten.
Het campagneproject richt zich naast het geven van medische zorg en gewoon onderwijs ook op 300 hiv-positieve
mannen en vrouwen die weduwe, weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben een laag inkomen van
zo’n € 2,00 per dag waarmee ze gemiddeld een huishouden van 6 tot 8 personen moeten onderhouden.
Gedurende 3 jaar trainen de zusters deze mensen om onafhankelijker te worden, door bijvoorbeeld een eigen
onderneming te starten met een startkapitaal, of een starterspakket te geven voor het opzetten van een
landbouwbedrijfje. Doel is dat ze voldoende inkomen kunnen verdienen om goed voor hun familie te kunnen zorgen.
In totaal zullen in drie jaar tijd direct en indirect bijna 16.000 mensen geholpen kunnen worden door dit project en we
bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.
Alvast dank voor uw gaven.

De Passion Bleiswijk 2018 afgelast
Helaas moeten wij u mededelen dat De Passion 2018 NIET doorgaat wegens onvoorziene persoonlijke
omstandigheden van 1 van de direct betrokkenen.
Werkgroep De Passion Bleiswijk

