KERKBERICHT NR.16 (APRIL 2021)
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER
Overledenen 07.03
12.03
18.03
29.03

Hillegonda Helena Krebbekx-van der Horst
Catharina Gerarda Martina Fransen-Bentvelsen
Cecilia Maria Catharina Termorshuizen-Haket
Johanna Clazina Wensveen-van der Stam

STILTECENTRUM
Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES
Ma 19
Di

20

Wo

21

Do

22

Vr

23

09.00

Eucharistieviering /voorganger pastor Bladowski

WEEKENDVIERINGEN
VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG
Eerste lezing:
Tweede lezing:
Handelingen 4, 8-12
1 Johannes 3, 1-2

Evangelie:
Johannes 10, 11-18

Za 24 19.00

Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers

Zo 25 09.15

Eucharistieviering / voorganger pastor Kuipers
* Cor Brant
* Leonardus Ammerlaan en Elisabeth Ammerlaan-van Winden en familie
* Arie en Riet Ammerlaan

VIERINGEN IN NOOTDORP
Vr 23 09.15 Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers
Za 24 19.00 Woord-en-communieviering / voorganger diaken Vrijburg
Zo 25 11.00 Eucharistieviering / voorganger pastor Kuipers

Met deze QR-code kunt u met de mobiele telefoon uw gift bestemd voor onze parochie
Pijnacker overmaken naar de H. Joannes de Dooperkerk
(geldig t/m 11.03.2023)

PCK/Parochiekern H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker
Website: www.parochiechristuskoning.nl
VIRTUEEL KERKBEZOEK VIA DE LIVESTREAM
(klik op de link – met controltoets en linkermuisknop)
http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#/kerken/21189
Pastores:
Telefoon:
Spreekuur van 16.00-17.00 uur:
Pastor B. Grotaers
06.12778986
maandag
Diaken F.J. Vrijburg
06.55142473
dinsdag
Pastor W.T.M. Kuipers
06.81864539
woensdag
Pastor A.J. Halin
06.81208567
donderdag
Pastor S. Bladowski
06.28312672
vrijdag
secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl
Parochiesecretariaat geopend op
015.3692480
woensdag- t/m vrijdagmorgen
van 09.00–12.00 uur
R.K. Parochiebestuur
Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52
Kerkbalans R.K. Parochiebestuur Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11
PAROCHIESECRETARIAAT
Maandag- en dinsdagmorgen is ons parochiesecretariaat gesloten. De telefoon zal
worden beantwoord door één van onze collega’s. Indien zij niet in de gelegenheid
zijn om op te nemen, is er altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of
een email sturen.
ROEPINGENZONDAG
Volgende week zondag is het Roepingenzondag. Op de website van bisdom Rotterdam vindt u een
aantal uitgebreide artikelen met betrekking tot deze speciale dag, waaronder de boodschap van
Paus Franciscus. Via de onderstaande link:
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/roepingenzondag-25-aprilnederlandse-vertaling-boodschap-paus-franciscus
WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS – GELOVEN IN DE ANDER
Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. Bent u er voor hen tijdens de
Pinksteractie 2021?
In het Pinksterweekend van 22 en 23 mei a.s. is er een deurcollecte t.b.v. WNM. Zij voert campagne
voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven
inzetten voor een ander. WNM steunt deze mensen door hun financiële zorgen te verlichten.
Bijvoorbeeld met verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de AOW-premie. Ook vakantiegeld hoort
daarbij, zodat zij kunnen genieten van een verlof in Nederland. Daarnaast heeft de WNM een klein,
laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen.
Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. Van harte aanbevolen.
Meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl
BISDOMBLAD TUSSENBEIDE OOK DIGITAAL
Trouwe lezers weten dat het bisdomblad Tussenbeide onlangs in een nieuw jasje gestoken is. Niet
meer op krantenformaat maar in de vorm van een handig magazine. Voor kerkgangers liggen altijd
exemplaren achter in de kerk klaar, maar nu we niet met veel naar de kerk mogen komen, mist het
blad zijn vele trouwe lezers. Geen nood, u kunt het blad ook digitaal lezen via de volgende link op
uw computer (klik op de link met controltoets en linkermuisknop. Tegelijk indrukken.):
https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/hc8c6523cda41f964ab3d763fe4e92563.pdf
Ook via
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/vier-pasen-met-tussenbeide-2021
Maar, zoals bovenstaand vermeld: er liggen ook exemplaren achter in de kerk én in de dagkapel.

