KERKBERICHT NR. 27 (JULI 2021)
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER
Overledenen 09.06 Wilhelmus Nicolaas Stassen
13.06 Maria Wilhelmina Bernadette Zeestraten-van Vliet
STILTECENTRUM
Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES
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Rozenkransgebed
Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers

HH. Martelaren van Gorcum

Feest

WEEKENDVIERINGEN
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Eerste lezing:
Tweede lezing:
Evangelie:
Amos, 7, 12-15
Efeziërs 1, 3-14 of 1, 3-10
Marcus 6, 7-13
Za 10 19.00
Woord-en-communieviering / voorganger pastor Halin
0
Zo 11 09.15

Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers
* Nic van der Burg

VIERINGEN IN NOOTDORP
Vr 09 09.15 Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers
Za 10
Geen viering
Zo 11 11.00 Woord-en-communieviering / voorganger pastor Halin

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
NIEUWE MAATREGELEN
Vanuit het bisdom zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd, die gelden vanaf 26 juni.
U hoeft in de kerk geen mondkapje meer te dragen (tenzij u zich daar veiliger bij voelt natuurlijk).
Er mogen meer koorzangers (maximaal 12). Voor een “gewone” viering hoeft u zich niet meer aan te
melden, maar bij grotere evenementen zal dat helaas wel noodzakelijk zijn.
NATIONALE BEDEVAART BRIELLE - “HUISGENOTEN VAN GOD”
Vrijdag 9 juli a.s. is de dag dat de Martelaren van Gorcum worden
herdacht. 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.
BANNNEUX
In verband met de onzekerheid rond de versoepeling van coronamaatregelen in Nederland en in
België kan de geplande bedevaart naar Banneux van 3 t/m 7 september helaas niet doorgaan. Het
Banneux Comité richt zich nu op hervatting van de bedevaarten in de maand mei van 2022.
Eveneens gaan de 1- en 2-daagse bedevaarten niet door. Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen u
volgend jaar weer te mogen begroeten op een van onze bedevaarten.
Banneux Comité Bisdom Rotterdam
Ellen van Rheenen, secretaris
ETEN EN ONTMOETEN
Eten en Ontmoeten Hartverwarmend gaat weer van start. In de Schakelaar op de donderdagavond
verzorgen we een heerlijke, gezellige maaltijd waarbij u van harte welkom bent op donderdag
5 augustus, 2 september, 7 oktober en 4 november. Eerste kerstdag, 25 december, is er een
gezamenlijk kerstdiner gepland in Nootdorp om 16.30 uur.
Informatie vindt u ook in de nieuwe Morgenster. De warme maaltijd bestaat uit drie gangen: soep,
hoofdgerecht en een dessert. Ik kook samen met vrijwilligers graag een maaltijd voor u. U bent
welkom vanaf 17.00 uur. Om 17.30 uur begint de maaltijd en eindigt om 19.00 uur. De kosten
bedragen € 5,= (kerstdiner € 8,50) per persoon.
Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen via: etenenontmoeten@parochiechristuskoning.nl. Als u zich
opgeeft via de mail, wel graag vermelden dat u in Pijnacker komt eten en op welke dag.
Dick Vrijburg, diaken
BOS SLEUTELS
Maandag 21 juni jl. is er een bos sleutels op het kerkplein gevonden. De rechtmatige eigenaar kan
hem ophalen op het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren, zodat er weer deuren open
kunnen.

