Kerkgeeltje 17 juni t/m 1 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 17 juni 2018

11.00 uur

Woord-en-Communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Bennie van Onna
Johannes Stefanus Haug
Overleden ouders Straver – van IJperen
Theo en Sjef van Deursen
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Grietje Thuis – de Heij
Jan Rutten

Zo 17 juni 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Di 19 juni 2018

09.00 uur

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

Do 21 juni 2018

11.00 uur

Uitvaart de heer Dick van den Berg
Voorganger: Mgr. Dick Verbakel

Za 23 juni 2018

19.00 uur

Eucharistieviering met orgel en samenzang thema: Samen Duurzaam
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gidus Jacobs

11.00 uur

Themaviering m.m.v. Lesito thema: Samen Duurzaam
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Maria van der Burg
Overleden ouders van der Burg – Kurver
Na afloop koffie drinken in de pastorie

Di 26 juni 2018

09.00 uur

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

Wo 27 juni 2018

09.00 uur

Slotviering basisschool De Klimophoeve

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:
Zo 24 juni 2018
Gebedsintenties:

Zo 1 juli 2018

11.00 uur

Woord-en-Communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Wim Groenewegen

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Gebedsintenties:
Zo 1 juli 2018

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:
14 juni 2018 Theodorus Johannes Antonius van den Berg, 73 jaar
Dat hij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Zondag 24 juni, 2 activiteiten in het kader van duurzaamheid
Op zondag 24 juni gaan we op zoek naar de getuigenis van de boodschap van het evangelie
voor de wereld en het welzijn van de mensen, met de vraag: ‘wat kan ik doen?’
Het aanbod bestaat, naast de vieringen, uit twee momenten:
Om 11.00 uur Workshop ‘God in de supermarkt’ Parochiehuis Nootdorp
Om 17.00 uur ‘Eten en ontmoeten: Hartverwarmend On Tour’ Parochiezaal Bergschenhoek
God in de Supermarkt
Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De workshop "God in de
supermarkt" verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch
kader. De bijeenkomsten zijn actief, sociaal, informatief en gaan in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware
dialoog aan.
Voor de workshop vragen we 5 euro bijdrage voor de onkosten.
Eten en ontmoeten: Hartverwarmend On Tour
Dat samen eten een belangrijk element is in de samenleving, is bekend, immers op vele plekken zijn er initiatieven die
mensen bij elkaar willen brengen. In het kader van de duurzaamheid eten we een maaltijd met producten uit de regio
‘biologisch - duurzaam’
De warme maaltijd op zondagavond bestaat uit drie gangen, soep, hoofdgerecht en een dessert. Er wordt geen
alcohol geschonken. Diaken Vrijburg kookt samen met vrijwilligers graag voor u. Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur
welkom in de parochiezaal van Bergschenhoek, om 17.30 uur begint de maaltijd en eindigt om ongeveer 20.00 uur.
Voor de liefhebber is er ook eventueel koffie of thee.
De kosten voor de maaltijd bedragen 7,50 euro per persoon.
Opgeven voor één of beide bijeenkomsten kan uiterlijk tot en met zondag 17 juni via de inschrijfformulieren achter in
de kerk of bij diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl

Kerkproeverij
Op 9 Juni 2018 was er een kerkproeverij in
Bleiswijk, georganiseerd door de Gereformeerde
Kerk aldaar, voor alle kerkgemeenschappen in
de gemeente. De deelname was enigszins
teleurstellend wat de verhouding betreft. Die was
namelijk 80% gereformeerde en 20% alle andere
kerken samen.
Wij namen er wel aan deel en kunnen u vertellen
dat het een geweldige ervaring was. Wat een
lieve en gezellige mensen hebben wij ontmoet,
heel fijn.
Wij werden om 5 uur uitgenodigd in de Open
Hof, voor een frisdrank, en werd bekend
gemaakt waar alle deelnemers aan tafel
genodigd waren.
Wij hadden ons opgegeven voor het
voorgerecht, en kregen 4 gasten aan tafel. Een
echtpaar en een dame met een tienerdochter.
Uiteraard kenden wij onze gasten nog niet, maar
dat was beslist geen punt. Het liep prima, en gezellig, en naar ik hoop vonden zij het lekker.
Daarna moesten wij tussen 19.15-20.15 uur bij onze gastvrouw en -heer zijn voor het hoofdgerecht. Ook hier was het
heel goed en smakelijk, geweldig gegeten en genoeg gespreksstof .
Als laatsten gingen wij allen (tussen 75 en 80 mensen) naar de Open Hof. Daar stond een tafel met prachtige toetjes,
uiteraard gemaakt door de deelnemers, en konden wij napraten over deze geweldige ervaring.
Een aanrader voor velen.
Gerard en Antoinette Verhaar.

