Kerkgeeltje 1 t/m 15 december 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 oktober om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid met elkaar koffie te
drinken
op dinsdag van nov. 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 1 dec. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Eduardus Josephus van Kester
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels

Zo 1 dec. 2019

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 3 dec. 2019

09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, na afloop gezamenlijk koffie drinken
Voorganger: nog niet bekend

Zo 8 dec. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Frans van Hoeij
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Extra collecte voor de adventsactie

Di 10 dec. 2019

09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, na afloop gezamenlijk koffie drinken
Voorganger: nog niet bekend

Zo 15 dec. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels

Zo 15 dec. 2019

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 15 dec. 2019

19.00 uur

IN DE DORPSKERK: IKO Adventszangdienst
Voorganger: ds. Gerdina Loeve

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Christmas Carols aan de Rotte
Op vrijdag 6 december 2019 verzorgt Vocaal Ensemble
VOCES, samen met organist Rien Donkersloot, bij de
Stichting Vrienden van de Dorpskerk een concert met op
het programma Christmas Carols, waarbij ook veel plaats
is ingeruimd voor Community Singing.
Het concert begint om 20.45 uur en vanaf 20.00 uur is er
gelegenheid om in de koorruimte van de kerk koffie te
drinken.
De toegang tot het concert is vrij, met na afloop een
deurcollecte tbv de restauratie van het pedaal van het
historische van den Brink-orgel.
Kom en geniet van dit muzikale evenement!

Zondag 8 december pannenkoeken eten voor het goede doel: de adventsactie
Op zondag 8 december gaan we in de parochiezaal van Bergschenhoek pannenkoeken
eten voor het goede doel: de Adventsactie (opvang en ondersteuning van de
vluchtelingenkinderen uit Venezuela in Peru). U bent welkom tussen 16.30 en 19.30 uur.
De kosten bedragen € 7,50 voor volwassenen en € 5,-- voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Kinderen tot en met 3 jaar eten gratis mee. Voor deze prijs krijgt u ook nog een toetje.
Opgeven via de mail: etenenontmoeten@parochiechristuskoning.nl met vermelding van
locatie en datum. Of een telefoontje naar het kerkkantoor 010-5212519.
Woensdag 25 december kerstdiner in Nootdorp
Op woensdag 25 december ,1e kerstdag is er vanaf 17.00 uur een gezamenlijk kerstdiner in Nootdorp. De kosten
hiervoor bedragen € 7,50. Opgeven kan via de mail: etenenontmoeten@parochiechristuskoning.nl met vermelding van
locatie en datum. Of een telefoontje naar het kerkkantoor 010-5212519.

Adventsactie
Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en
humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel
gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De Venezolanen kwamen aan
in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van
straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie. In de
gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi
een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela.
Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training,
begeleiding en ondersteuning. Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en
de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel
te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet,
waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de
richtlijnen die UNICEF hiervoor heeft opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om voeding
en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische
ontwikkeling. De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren
hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal Warmi
Huasi met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project
vrijwilligers opgeleid kunnen worden. Doneren kan op NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag
De collecte voor de adventsactie wordt gehouden op zondag 8 december en wordt van harte aanbevolen.

Kerstconcert Kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij
Op zondag 15 december 2019 zingt de kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth
Cantorij haar traditionele kerstconcert. Er is ruimte voor kerstliederen van bekende
componisten als Rutter, Vivaldi, Herbeck en Adam, maar er is ook volop gelegenheid
tot samenzang met alle aanwezigen.
Op het programma staan onder meer de romantische “Christmas Lullaby” van Rutter
en het “Pueri Concinite” van Herbeck dat het gemoed van alle bezoekers elke keer
weer diep raakt, prachtig gezongen door Rasha Koole-Mansour met koor en orgel als
begeleiding op de achtergrond. Daarnaast het vrolijke “Laudamus te” uit het “Gloria”
van Vivaldi, maar ook de beroemde “Cantique de Noël” van Adolphe Adam.
We eindigen het concert met de samenzang van het statige lied “Wij komen tezamen”
waarbij koor en publiek hun eigen rol zingend vervullen. Bij het majestueuze
slotcouplet gaat het orgel ‘voluit’.
Het geheel staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Marc Schaap en de
orgelbegeleiding is in handen van Aart de Kort. De sopranen Rasha Koole-Mansour en
Lia Moons zingen de solo’s.
De toegang is gratis. Na afloop vindt er een deurcollecte plaats.
Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307, Rotterdam. Aanvang: 15:30 uur.

