PAROCHIE CHRISTUS KONING
Parochiekern O.L.V. Visitatie, Bleiswijk
Parochiekern St. Willibrord, Bergschenhoek
Parochiekern O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs
Parochiekern H. Bartholomeus, Nootdorp / Ypenburg
Parochiekern H. Joannes de Dooper, Pijnacker

Kerkgeeltje 29 december 2019 t/m 12 januari 2020
Openingstijden secretariaat: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur (woensdag gesloten)
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 29 dec. 2019 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:
Johannes Nicolaas Maria de Wit
Johanna Henrica Antonia Maria Gresnigt – Spithoven
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Levende en overleden familie Jacobs
Di 31 dec. 2019

19.00 uur Oudejaarsdankviering (eucharistie) m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:
Overleden ouders Straver -van IJperen
Catharina Gerarda in ’t Veen – Kurver
Adrianus van der Burg en Catharina van der Burg – Kurver
Maria van der Burg
Zo 5 jan. 2020

11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Paula en Joost Ammerlaan
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Adrianus Leonardus van der Helm
Na de viering nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis
Zo 5 jan. 2020

15.00 uur Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 7 jan. 2020

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

Zo 12 jan. 2020

11.00 uur Woord-en-Communieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Gebedsintenties:
Marielle van der Knaap - Zwinkels
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Parochiekern O.L.V. Visitatie
Hoefweg 55, 2665 CC Bleiswijk

Kerkbalans
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de kerkbalans!
Mocht u het vergeten zijn, dit kan alsnog:
Rabobank NL47 RABO 0107 6002 42 t.n.v. PCK OLV Visitatie Bleiswijk.

Nieuwjaarsreceptie
De locatieraad en pastoraatgroep nodigen u uit om elkaar nieuwjaar te wensen op zondag 5
januari na de viering van 11.00 uur in het parochiehuis.
Even gezellig bijpraten over het oude jaar en elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar. We
hopen veel parochianen te ontmoeten.

Driekoningen huiszegen
Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van
het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak
schreef een priester aan de ingang van ieders huis
het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Je kunt
ook een voorgedrukte kaart ophangen.
Deze letters worden in verband gebracht met de
namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het
oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.
Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus
Mansionem Benedicat", vertaald “Christus zegene dit huis”.
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer.
Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt
gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van
Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de
aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).
Graag willen we deze traditie in onze parochiekern behouden door de kaarten met de zegen uit
te delen aan hen die de viering van het feest van Driekoningen meevieren. Dit zal gebeuren op
zondag 5 januari 2020. Aansluitend is er nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis. U bent van
harte welkom.

Zalig nieuwjaar!
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