Kerkgeeltje 15 t/m 29 juli 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 15 juli 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Johannes Stefanus Haug
Agnes Maria Juliana Ammerlaan

Zo 15 juli 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger:Pastor S. Bladowski

Di 17 juli 2018

09.00 uur

Eucharistieviering, na afloop koffie drinken
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Zo 22 juli 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor W. Kuipers

Di 24 juli 2018

09.00 uur

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

Za 28 juli 2018

19.00 uur

Eucharistieviering met orgel en samenzang
Voorganger: Pastor W. Kuipers

Zo 29 juli 2018

11.00 uur

Woord-en-Communieviering (stille viering)
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord is op 25 mei dit jaar de nieuwe
Europese privacywetgeving in werking getreden, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook wij willen voldoen aan de
nieuwe wetgeving. Onderdeel hiervan is dat opnieuw uw toestemming
wordt gevraagd om nieuwsbrieven naar u te mogen versturen.
U ontvangt van ons elke 2 weken dit kerkgeeltje.
Graag ontvangen wij een berichtje als u het geeltje niet meer digitaal wilt
ontvangen.

O.L. Vrouw Geboortekerk Berkel dicht van maandag 9 juli t/m vrijdag 14 september
In verband met restauratiewerkzaamheden zal de O.L. Vrouw Geboortekerk en Berkel
tijdelijk dicht gaan.
De komende 3 maanden wordt ’t Koetshuys verder afgebouwd. Ook worden van daaruit
verbindingen via trap en lift naar de kerkzaal gemaakt. De Mariakapel in de kerk krijgt
achterin een andere, mooie plaats.
Van maandag 9 juli t/m vrijdag 14 september wordt gewerkt in de kerkzaal. De kerk is dan
gesloten. Op monumentendag 8 september is de kerk beperkt toegankelijk. De
zondagsdiensten vinden tijdens de sluiting plaats in de Pius X kerk, gewoon om 11.00u.
Zie daarvoor het liturgierooster in de Morgenster.
Voor uitvaartdiensten wordt uitgeweken naar de Pius X of bij verwachte grote belangstelling naar Pijnacker. Dit
gebeurde ook in 2016 toen de nieuwe fundering onder de kerk werd aangebracht.
Tijdens de sluiting worden de oude banken en vlonders verwijderd en vloerverwarming aangebracht. Hierna worden
nieuwe banken en koorstoelen geplaatst. Deze zijn geschonken door een parochiaan.

Vakantietijd
In verband met de vakantietijd zullen er komende weken een aantal stille vieringen
worden gehouden op: zondag 29 juli en zondag 12 augustus.
Het kerkkantoor is wegens vakantie gesloten van maandag 6 augustus tot en met
zondag 26 augustus. Alleen op dinsdagochtend 7, 14 en 21 augustus is het
kerkkantoor geopend. De dinsdagochtendvieringen gaan gewoon door.
Email wordt vanaf maandag 27 augustus weer beantwoord.
Indien u voor een uitvaart een voorganger nodig heeft dan kunt u bellen met ons
centrale nummer voor uitvaarten: 010-5120497.
Indien u voor andere dringende gevallen een priester nodig heeft dan kunt u bellen met pastor Kuipers: 010-5110460
of 06-81864539

Happen en trappen voor Malawi!
Op zaterdag 4 augustus 2018 organiseert stichting Live Life Foundation een fietstocht door het
mooie Oostland.
Malawi is een relatief klein land in Afrika met een hoog kindersterfte en armoede cijfer. Sinds drie
jaar zet stichting Live Life Foundation zich in om het ziekenhuis in Lusangazi, Mzuzu verder uit te
breiden. Het bestuur wordt gevormd door vier gedreven meiden met een medische achtergrond.
Kies uit één van onderstaande routes door het mooie Oostland: 15km, inclusief koffie/thee +
zelfgemaakte cake voor €5,00 per persoon of de route van 35km of 50km inclusief koffie/thee +
zelfgemaakte cake en verse pannenkoeken voor €7,50 per persoon.
De startlocatie is in Nootdorp, Berkel en Rodenrijs of Rotterdam en er kan tussen 10:00 – 12:00 uur gestart worden.
Meld je aan via de facebookpagina van Live Life Foundation of via info@livelifemalawi.nl, ook voor vragen kan contact
met ons opgenomen worden.
De opbrengst van het sponsorgeld zal ten goede komen aan de bouw van het multidisciplinaire centrum. In dit
centrum zijn zowel een (kinder)fysiotherapeut, voedingsdeskundige, verpleegkundige en psycholoog werkzaam en
samen betrokken bij de zorg van één patiënt.
Wij hopen met zoveel mogelijk deelnemers deze dag te mogen beleven!
Tot dan, Daniëlle Hoefsloot, secretaris – stichting Live Life Foundation
Meer informatie www.livelifemalawi.nl

Voor iedereen die op zoek is naar de zin van het leven! ALPHA 2018!
Op donderdagavond 13 september 2018 om 20.00 uur start er in Nootdorp
een Alpha.
Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten en een zaterdag ontdekt
u wat het christelijk geloof inhoudt. De data van de avonden zijn 20 en 27
september, 4, 11 en 18 oktober en 1, 8, 15, 22 en 29 november en zaterdag
3 november.
Stel al uw vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien
inspirerende onderwerpen.
De eerste avond is geheel vrijblijvend, daarna kunt u beslissen of u door wilt
gaan of niet. Alpha is geschikt voor iedereen die op zoek is naar de zin van het leven. Alpha wordt gegeven in een
ongedwongen en open sfeer. Iedereen is welkom! Deelname aan deze Alpha is gratis.
De informatie-avond is in de Parochiezaal van de Bartholomeuskerk aan de Veenweg 36 te Nootdorp.
Mail voor meer informatie over Alpha naar AlphaParochieChristusKoning@gmail.com of neem contact op met Jacinta
Bunnik tel.nr. 06-45647007

