Kerkgeeltje 8 t/m 22 september 2019
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 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 8 sept. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Paula en Joost Ammerlaan
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Extra collecte voor een bedevaart naar Banneux

Di 10 sept. 2019

09.00 uur

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

Zo 15 sept. 2019

11.00 uur

Woord-en-Communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor T. Halin
Cornelis Jozef Olierook
Paula en Joost Ammerlaan
Leo en Leny Ammerlaan – van Winden
Overleden ouders van den IJssel – Vonk
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels

Zo 15 sept. 2019

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 17 sept. 2019

10.00 uur Gezamenlijke ziekenzalving
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Vrij 20 sept. 2019 08.45 uur

Openingsviering basisschool De Klimophoeve

Zo 22 sept. 2019

11.00 uur

Familieviering (eucharistie) m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Dick van den Berg
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Mariëlle van der Knaap – Zwinkels

19.00 uur

IN DE OPEN HOF KERK: Oecumenische Open Deur Vredesdienst
Meditatie door Pastor S. Bladowski

Gebedsintenties:

Zo 22 sept. 2019

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:
24 augustus 2019: Wilhelmus Hendrikus Maria de Vreede, 84 jaar
Dat hij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Zaterdag 14 september open monumentendag
Op 14 september is het open monumentendag. Ook onze kerk doet mee. U kunt de tuin bekijken met de Mariakapel,
maar ook binnen kijken is de moeite waard.
De kerk is open tussen 10 – 16 uur!

Dinsdagochtend 17 september 10.00 uur gezamenlijke ziekenzalving
Opgeven voor de gezamenlijke ziekenzalving kan bij het secretariaat, tel. 010-5212519 of per email:
secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl

Donderdag 19 september eten en ontmoeten in Bergschenhoek
Op donderdag 19 september bent u van harte welkom in Bergschenhoek.
De warme maaltijd bestaat uit drie gangen: soep, hoofdgerecht en een dessert.
Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur welkom, de maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt om 19.00 uur.
Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van te voren via onze coördinator Anja Vrijburg: etenenontmoeten@gmail.com.
Vermeld wel uw naam en de locatie waar u gaat eten. De kosten bedragen 4,00 euro per persoon.

Donderdag 19 september start Alphacursus
In Nootdorp gaat op 19 september a.s. om 20.00 uur een Alphacursus van start. In 10 interactieve en gezellige
bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere
maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alphadeelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de
Alphadeelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.30 uur tot 21.30 uur op pastorie aan de Veenweg 36 in
Nootdorp. Je bent van harte welkom.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alphadeelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met Jacinta Bunnik
telefoonnr. : 06-45647007 of via email AlphaParochieChristusKoning@gmail.com

Zondag 29 september kerkproeverij
Op deze dag willen wij u vragen vrienden, vriendinnen, buren, familie en bekenden uit te nodigen om mee te gaan
naar de kerk. Er is dan tijdens de viering van 11.00 uur extra aandacht voor onze gasten in de kerk. Iedereen is
welkom.

Zondag 13 oktober 2019 oogstdankdag
Om de kerk op oogstdankdag weer mooi te kunnen versieren doen we een oproep aan alle tuinders om groente en
fruit in te leveren op het kerkkantoor. Dit kan in de week voor 13 oktober tijdens de openingstijden. Na de viering
zullen alle spullen worden gedoneerd aan de voedselbank.

Zaterdag 19 oktober abdijdag 2019 “samen gedeeld”
Stilte, gebed, het gesprek en wandelen zullen een plaats krijgen. We lezen uit de Bijbel, bidden de psalmen en zijn in
stilte bij elkaar.
Het is de bedoeling dat we door ontmoeting en samenzijn ervaren wat we voor onze geloofsgemeenschap, de wereld
waar wij deel van uitmaken, kunnen betekenen. Naar het verhaal waarin Jezus geeft en deelt samen met zijn
leerlingen. Ook wij gaan op weg met Jezus, ontvangen zijn zegen en brood en delen hier vanuit.
WANNEER: zaterdag 19 oktober 2019 van 9.30 uur tot 20.00 uur
WAAR: Pius X kerk aan de Anjerdreef 48 in Rodenrijs
WIE: gast en inleider Dr. Thomas Quartier OSB
HOE: Inschrijven en aanmelden via joke@laan-online.nl
KOSTEN: 7.50 euro
KIJK VOOR MEER INFORMATIE IN DE MORGENTER (SEPTEMBER NUMMER)

Woensdag 2 oktober lezing religie en wetenschap: vriend of vijand?
De kerkenraad van de gereformeerde kerk organiseert op woensdagavond 2 oktober een lezing over religie en
wetenschap. Deze lezing wordt gehouden door de heer Harm Bart, emeritus hoogleraar wiskunde Erasmus
universiteit Rotterdam.
De lezing is vrij toegankelijk voor een ieder, begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de gereformeerde kerk Open
Hof, Dorpsstraat 50.

