KERKBERICHT NR.23 (MEI/JUNI 2021)
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER
Overledenen 28.04
29.04
07.05
15.05

Maria Bernadette Theresia van Winden-Dekkers
Petrus Wilhelmus Maria Haket
Wilhelmina Johanna van der Mark-Hermans
Petronella Anna Cornelia Kemp-Boets

STILTECENTRUM
Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES
Ma 07
Di

08

Wo

09

Do

10

Vr

11

08.30
09.00

Rozenkransgebed
Eucharistieviering / voorganger pastor Kuipers

Allerheiligste Hart van Jezus

Hoogfeest

WEEKENDVIERINGEN
ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Eerste lezing:
Evangelie:
Tweede lezing:
Ezechiël 17, 22-24
2 Korintiërs 5, 6-10
Marcus 4, 26-34
Za 12
Onbevlekt Hart van Maria Gedachtenis
19.00
Woord-en-communieviering / voorganger diaken Vrijburg
* Leonardus Ammerlaan en Elisabeth Ammerlaan-van Winden en familie
* Arie en Riet Ammerlaan
Zo 13 09.15

Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski
* Siem van der Ploeg

VIERINGEN IN NOOTDORP
Vr 11 09.15 Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers
Za 12
Geen viering
Zo 13 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 control toets en linkermuisknop)
http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#/kerken/21189
Parochiesecretariaat geopend op
R.K. Parochiebestuur:
maandag- t/m vrijdagmorgen van 09.00–12.00 uur
Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52
015.3692480
Kerkbalans R.K. Parochiebestuur
secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl
Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11

AFSCHEID PASTOR KUIPERS
In Pijnacker is de afscheidsviering van pastor Kuipers tijdens het H. Johannes de Doperfeest op
zondag 27 juni a.s. om 09.15 uur.
Pastor Kuipers wil zelf géén cadeau, maar in plaats daarvan een gift van u voor een project op de
Filippijnen wat hem na aan het hart ligt. Achter in de kerk vindt u een uitgebreide folder met
informatie hierover en er staat achter in de kerk en in de dagkapel een bruine collectebus voor dit
goede doel. Van harte aanbevolen.
NATIONALE BEDEVAART BRIELLE - “HUISGENOTEN VAN GOD”
Voor het tweede jaar op rij wordt de Nationale Bedevaart Brielle online
gevierd. Door het coronavirus is het niet mogelijk om daadwerkelijk
naar Brielle te gaan, maar via een livestream is het toch mogelijk om
samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen
stil te staan bij hun geloofsgetuigenis. De viering wordt op zaterdag
10 juli vanaf 11.00 uur uitgezonden.
Via www.martelarenvangorcum.nl kunt u alles lezen over het
gebeuren in Brielle op die dag. Achter in de kerk ligt een aantal
gebedskaarten.

OPROEP VRIJWILLIGERS
SENIORENBEZOEKGROEP
Wij zoeken een voorzitter en een administratrice die onze taken in deze werkgroep kunnen/willen
overnemen. Er wordt ongeveer 5 maal per jaar vergaderd.
Thea van Beek en Nellie van Hagen
SCHOONMAAK KERK EN PASTORIE
We zijn op zoek naar jeugdige vrijwilligers die schoonmaaktaken op zich willen nemen, zodat de
ouderen eindelijk kunnen gaan genieten van hun pensioen. Het gaat in ieder geval om iemand die
de coördinatie van de interieurverzorgerswerkgroep kan overnemen. Er wordt 5 á 6 keer per jaar in
“ploegendienst” schoongemaakt, in ieder geval op de pastorie. Het schoonmaken in de kerk is één
maal in de week, met als hoogtepunt 2 maal per jaar de grote beurt. Daar wordt altijd een oproep
voor gedaan in ons kerkbericht.
Natuurlijk zien we graag dat bij alle werkgroepen nieuwe mensen zich aanmelden. Zo zijn we ook bij
het parochiesecretariaat nog steeds op zoek naar versterking. En wat dacht u van een voorzitter
voor de locatieraad in Pijnacker?
Mocht u zich geroepen voelen om iets te betekenen voor onze parochie, mailt of belt u naar het
parochiesecretariaat. De gegevens staan bovenaan deze bladzijde in het katern.

