Kerkgeeltje 6 t/m 20 mei 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 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 6 mei 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Wim Groenewegen

Zo 6 mei 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering met doop van Sander den Ouden
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 8 mei 2018

09.00 uur

Eucharistieviering (in de kerk), aansluitend rozenhoedje bidden, daarna
koffie drinken in de pastorie.
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Do 10 mei 2018

11.00 uur

HEMELVAART woord-en-communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: diaken D. Vrijburg
Adrianus van der Burg en Catharina van der Burg – Kurver
Maria van der Burg
Uit dankbaarheid

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pastor B. Grotaers
Johannes Stefanus Haug
Overleden ouders Straver – van IJperen
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Grietje Thuis – de Heij
Collecte voor de week van de Nederlandse Missionarissen

Zo 13 mei 2018

19.00 uur

IN DE OPEN HOF: Pinksterzangdienst m.m.v. Gospelkoor CHARA
Meditatie door de heer J. de Groot

Di 15 mei 2018

09.00 uur

Eucharistieviering (in de kerk), aansluitend rozenhoedje bidden, daarna
koffie drinken in de pastorie.
Voorganger: Pastor W. Kuipers

Zo 20 mei 2018

11.00 uur

PINKSTEREN Themaviering (euch) m.m.v. Lesito
Voorgangers: Pastor W. Kuipers en diaken D. Vrijburg
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Grietje Thuis – de Heij

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Zo 13 mei 2018
Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Adriana Cornelia Maria van den Bosch
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Adrianus van der Burg en Catharina van der Burg – Kurver
Maria van der Burg
Na afloop van de viering koffie drinken in de pastorie
Zo 20 mei 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:
27 april 2018: Paulus Petrus Franciscus Creemers, 82 jaar
Dat hij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Feestdag Sint Liduina Schiedam
Zondag 6 mei is een feestdag St. Liduina en processie in Schiedam. De feestdag begint om
10.30 uur met de Hoogmis in de Sint Liduinabasisliek, Singel 104 Schiedam. Aansluitend is
er koffie en thee in parochiezaal De Wilgenburg, Land van Ris 6 Schiedam (en gelegenheid
een zelf meegebrachte lunch de gebruiken). Om 13.30 uur zal er in de basiliek een korte
gebedsdienst zijn, ter inleiding op de processie. Vanaf 14.00 uur zal een processie met de
relieken van de heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken, langs plaatsen uit het
leven van de heilige Liduina en plaatsen uit de devotie tot deze heilige. Halverwege de
processie is er een korte gebedsdienst in de Grote Kerk, Lange Kerkstraat 37 Schiedam,
waar de heilige Liduina tijdens haar leven heeft gebeden en waar haar grafkapel geweest is.
De processie zal om circa 15.45 uur worden afgesloten met een vesperdienst in de Sint
Liduinabasisliek. Aansluitend bent u vanaf circa 16.00 uur welkom voor een ontmoeting (met
soep en een broodje) in de parochiezaal De Wilgenburg.

Marialof in Bergschenhoek
Op 6 mei om 16.00 uur is het weer Marialof in Bergschenhoek. Iedereen is van harte welkom.

Kerkkantoor gesloten
Op donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei is het kerkkantoor gesloten.

Regiobijeenkomst voor biddende moeders zaterdag 26 mei 2018
Op zaterdag 26 mei wordt de regiobijeenkomst van de groepen Biddende Moeders in ZuidHolland gehouden. Deze vindt plaats in Berkel en Rodenrijs, Pius X kerk, Anjerdreef 48,
2651 XT Berkel en Rodenrijs. Vanaf RET Metro E halte Rodenrijs te Berkel en Rodenrijs
(ong.10 minuten lopen)
De bijeenkomst is voor alle moeders (en vrouwen met een moederhart). Het is ook
mogelijk om kennis te maken met dit initiatief dat zich over de hele wereld heeft verbreid.
Vanaf 9.30 uur is er ontvangst met koffie en thee.
Om 10.00 starten we een korte introductie en het Mothers Prayers gebed, waarin we
bidden voor onze (klein)kinderen. Daarna wordt er ingegaan op het thema “Jezus houdt
van onze kinderen” en is er ruimte voor uitwisseling en vragen. Na de lunch (s.v.p. zelf
lunchpakket meebrengen) is er om 13.30 uur een afsluitende Eucharistieviering met
pastoor Grotaers als celebrant. Info en/of aanmelding :Sylvia Maenhout 06-47133540 (tussen 20-21u),
mothersprayers_nl@hotmail.com; zie ook: www.mothersprayers.org.
Inlichtingen: Biddende Moeders parochie Christus Koning: Margret Peters, 010-5214995
Op deze website vindt u foto’s van Mothers Prayers
www.rkactiviteiten.nl/mothersprayers

Dinsdagochtendviering voortaan ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Omdat de dinsdagochtendviering in de zomermaanden in de kerk plaatsvindt kan
deze viering via www.kerkdienstgemist.nl live worden gevolgd of later worden
teruggekeken.

Inleveren kopij Morgenster
De eerstvolgende datum voor het inleveren van de kopij voor de Morgenster is maandag 21 mei. De Morgenster komt
uit op 16 juni.

