KERKBERICHT NR. 10 (MAART 2021)
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER

Overledenen 10.02
16.02
20.02
24.02

Joanna Clasina Wouters-Tiel Groenestege
Martinus Antonius Jozef Pardoel
Theresia Maria Schox
Robert Paul René van Nerum, priester van ons bisdom

STILTECENTRUM
Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES
Ma 08
Di

09

Wo

10

Do

11

Vr

12

09.00

Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers

WEEKENDVIERINGEN
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD “Laetare”
Eerste lezing:
Tweede lezing:
2 Kronieken 36, 14-16 + 19-23
Efesiërs 2, 4-10

Evangelie:
Johannes 3, 14-21

Za

13

19.00

Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski

Zo

14

09.15

Eucharistieviering / voorgangers pastores Kuipers en Halin
* Cor Brant
* Annie Raaphorst-Ammerlaan
* Piet Duijndam
* Jo van Adrichen-van der Wilk en Marijke Hulst-van Adrichem
* Wil van Adrichem-Arkesteijn

VIERINGEN IN NOOTDORP
Vr 12 09.15 Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers
Za 13 19.00 Woord-en communieviering /voorganger Diaken Vrijburg
Zo 14 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

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
alle kerkvieringen in onze parochies zijn via deze link te volgen
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
Parochiesecretariaat geopend op
015.3692480 secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.
maandag- t/m vrijdagmorgen van
nl
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
VASTENACTIE 2021 – WERKEN AAN JE TOEKOMST
Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij geld wordt ingezameld voor
mensen in nood. Dit jaar staat de vastenactie-campagne in het teken van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend
mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren
onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer mensen helpen een
zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol
kunnen spelen in hun gemeenschap. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van
werkloosheid en armoede. Een (beroeps)-opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op
een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over
maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en
actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk
sterker.
Wat doet Vastenactie?
In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot
onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze
projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van
onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Op www.vastenactie.nl leest u
meer over deze projecten. Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. Doneer aan
Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of via de link aan
de rechterzijde van dit bericht.
Volgend weekend, 13 en 14 maart, zal er hier in de kerk een deurcollecte voor worden gehouden.

Donderdag, o donderdag
Schoonste dag der dagen.
‘s Morgens nog een halve week
en ‘s avonds nog maar twee dagen.

Uitleg: in de vorige eeuw was er een 6-daagse, en later een 5½-daagse werkweek, die pas begin jaren zestig
geleidelijk werd vervangen door een 5-daagse werkweek. De werkweek werd uiteindelijk afgebouwd van een
45-urige werkweek naar een 42-urige. Daarna naar een 40-urige en momenteel gelden weer andere normen.
(met dank aan een parochiaan)

