Kerkgeeltje 4 t/m 18 nov. 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 september om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid met elkaar koffie
te drinken
op dinsdag van okt. 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
Zo 4 nov. 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorgangers: Pastor W. Kuipers en Pastor T. Halin
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Wim Groenewegen
Overleden ouders Luiten – Valkenburg
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Jan Rutten

Zo 4 nov. 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 6 nov. 2018

09.00 uur

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

Zo 11 nov. 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Er zijn geen intenties opgegeven

Di 13 nov. 2018

09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken
Voorganger: Pastor W. Kuipers

Zo 18 nov. 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorgangers: Pastor W. Kuipers en Diaken D. Vrijburg
Adrianus van der Burg en Catharina van der Burg – Kurver
Maria van der Burg
Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Zo 18 nov. 2018

Dorcas voedselactie
In Bleiswijk wordt op vrijdag 9 en zaterdag 10 november de Dorcas
Voedselactie gehouden bij de Albert Heijn en de Jumbo.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen
leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen,
vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit.
De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale
partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp
nodig hebben.
In Nederland zijn zo’n tienduizend vrijwilligers op de been om de producten in te zamelen. Meer dan zeshonderd
supermarkten en vele scholen en kerken verlenen hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen
voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten
van de supermarkten kopen een extra product en geven deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt alles gesorteerd.
Dit gebeurt ook door vrijwilligers. Nadat het pakket met de vrachtwagen op de plaats van bestemming is aangekomen,
geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het vervolgens via een lokale partner bij de juiste mensen brengt.

Patroonsfeest Parochie Christus Koning
Op zaterdag 24 november bent u van harte welkom op het jaarlijkse feest van de
Parochie Christus Koning. Dit jaar wordt het feest gehouden in Berkel en Rodenrijs.
Om 15.00 uur is er een lezing van Hendro Munsterman. Daarna kunt u deelnemen aan
de workshop bloemschikken onder leiding van Piet van der Burg. Voor kinderen en
jongeren is er een parallelprogramma.
U bent van harte welkom in ’t Koetshuys onder de OLV Geboortekerk, Noordeindseweg
100, 2651 CX Berkel en Rodenrijs
Informatie via: SecretariaatBerkel@ParochieChristusKoning.nl of 010-5112330

