KERKBERICHT NR.17 (APRIL/MEI 2021)
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER
Overledenen 12.03
18.03
29.03
19.04

Catharina Gerarda Martina Fransen-Bentvelsen
Cecilia Maria Catharina Termorshuizen-Haket
Johanna Clazina Wensveen-van der Stam
Petronella Huberta Maria Gijsberta Tetteroo

STILTECENTRUM
Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES
Ma 26
Di

27

Wo

28

Do

29

Vr

30

09.00

Eucharistieviering /voorganger pastor Kuipers
* Jos Gondrie

WEEKENDVIERINGEN
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Eerste lezing:
Handelingen 9, 26-31

Tweede lezing:
1 Johannes 3, 18-24

Evangelie:
Johannes 15, 1-8

Za 01 19.00

Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski
* Annie Bruinen-van IJperen

Zo 02 09.15

Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers
* Riet Oudshoorn-Louwers
* Toos Ammerlaan

VIERINGEN IN NOOTDORP
Vr 30 09.15 Eucharistieviering / voorganger pastor Kuipers
Za 01
Geen viering
Zo 02 11.00 Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski

Met deze QR-code kunt u met de mobiele telefoon uw gift bestemd voor onze parochie
Pijnacker overmaken naar de H. Joannes de Dooperkerk
(geldig t/m 11.03.2023)

PCK/Parochiekern H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker
Website: www.parochiechristuskoning.nl
VIRTUEEL KERKBEZOEK VIA DE LIVESTREAM
(klik op de link – met controltoets en linkermuisknop)
http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#/kerken/21189
Pastores:
Telefoon:
Spreekuur van 16.00-17.00 uur:
Pastor B. Grotaers
06.12778986
maandag
Diaken F.J. Vrijburg
06.55142473
dinsdag
Pastor W.T.M. Kuipers
06.81864539
woensdag
Pastor A.J. Halin
06.81208567
donderdag
Pastor S. Bladowski
06.28312672
vrijdag
secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl
Parochiesecretariaat geopend op
015.3692480
maandagmorgen en woensdagt/m vrijdagmorgen van
09.00–12.00 uur
R.K. Parochiebestuur
Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52
Kerkbalans R.K. Parochiebestuur Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11
MEIMAAND MARIAMAAND - ROZENKRANSGEBED
De meimaand is traditioneel de maand waarin Maria centraal staat. Het is bekend dat Maria binnen de
Katholieke kerk een belangrijke plaats inneemt. De verering, en belangrijkheid van haar, komen in diverse
liturgische feesten tot uiting. Ook vieren we in de maand mei moederdag.
Met ingang van woensdag 5 mei a.s. zal er gedurende de maand mei om 08.30 uur in onze kerk weer
de Rozenkrans gebeden worden. Hieronder een weetje:
De rozenkrans is een gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal tien kralen, telkens afgewisseld door een
grotere kraal. Aan dit snoer werd ter ere van Maria bij elke kraal een “wees gegroet, dus in totaal 150 wees
gegroeten, gebeden. De grotere kraal na elke 15 kleine kralen betrof het Onze Vader. De tegenwoordig
gebruikelijke en in de volksmond genoemde “rozenkrans” is feitelijk het zogeheten “rozenhoedje”. De naam is
ontleend aan het hoedje van rozen dat als een kroontje of onder een kroontje vaak bij Maria en andere heilige
maagden werd afgebeeld. Dit “rozenhoedje” is een derde deel van de eigenlijke rozenkrans. Het snoer telt
vijfmaal tien kralen met daartussen vijf grotere. Met dit snoer worden niet 150 weesgegroetjes gebeden, maar
“slechts” vijftig.
DAUWTRAPPEN EN OPENLUCHTMIS OP HEMELVAART OF PINKSTEREN
Op hemelvaart (13 mei) en Pinksteren (23 mei) zullen we waarschijnlijk nog steeds met een beperkt aantal
kerkbezoekers rekening moeten houden. Daarom heb ik iets bedacht waar toch wat meer mensen aan deel
kunnen nemen: een openluchtmis ergens in de Groenzoom. En wel ’s ochtends vroeg: 6.30 uur. Het is de
bedoeling dat u daar van huis uit lopend heen komt: vóór zonsopgang vertrekken om onderweg de zon te zien
opkomen. Deze activiteit wordt coronaproof gehouden: we lopen net als de Emmausgangers 2 aan 2 volgens
een zelfgekozen route van 5 kilometer naar de Groenzoom en alle deelnemers krijgen van mij een (bijbel)tekst
met een aantal vragen om onderweg over te praten. Op de plaats van de openluchtviering houden we allemaal
1,5 meter afstand en houden we alle andere coronamaatregelen in acht.
Dit plan heeft de goedkeuring van de gemeente Lansingerland en de Veiligheidsregio Rijnmond, waar ik
het gemeld heb. Om onvoorziene en oncontroleerbare toeloop te voorkomen zal deze activiteit niet in de
plaatselijke kranten en media bekendgemaakt worden en wordt de plaats van de H. Mis niet gepubliceerd.
Tevens is het verplicht zich aan te melden via redactiepastoraalteam@parochieChristusKoning.nl met
vermelding van aantal deelnemers, en, als u alleen bent, uw huisadres zodat we koppels kunnen
samenstellen. In de bevestiging van de aanmelding krijgt u de tekst met vragen en de exacte plek in de
Groenzoom waar de openluchtviering plaatsvindt. In principe wordt de openluchtviering op hemelvaart
gehouden, maar bij slecht weer stellen we het uit tot Pinksteren. Parochianen die verder dan 5 kilometer van
de Groenzoom wonen kunnen ook deelnemen maar zij krijgen dan een startpunt toegewezen waar ze met de
fiets of auto heen kunnen gaan. S.v.p. vermelden bij uw aanmelding.
Pastor Winfried Kuipers
WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS – GELOVEN IN DE ANDER
Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie
2021?
In het Pinksterweekend van 22 en 23 mei a.s. is er een deurcollecte t.b.v. WNM. Zij voert campagne voor het
welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor een
ander. WNM steunt deze mensen door hun financiële zorgen te verlichten. Bijvoorbeeld met verzekeringen,
bijzondere ziektekosten en de AOW-premie. Ook vakantiegeld hoort daarbij, zodat zij kunnen genieten van
een verlof in Nederland. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een
beroep op kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging
ontbreekt. Van harte aanbevolen.
Meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl

