Kerkgeeltje 19 mei t/m 2 juni 2019
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 zondag om 11.00 uur een viering
op dinsdag van april t/m september om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid met elkaar koffie
te drinken
op dinsdag van okt. 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 19 mei 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia Patroonsfeest
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen
Theodora Elizabeth Cornelia Ruijgrok
Anthonius Theodorus Burger
Adrianus Petrus Joannes Maria Spruit
Adrianus Gijsbertus Bunnik
André in ’t Veen en familie
Wil Vollebregt – van der Goes
Deurcollecte voor een uitje van de misdienaars
Na de Mariahulde bij de kapel koffie drinken in het parochiehuis

13.00 uur

Doopviering fam. Smit

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 21 mei 2019

09.00 uur

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

Zo 26 mei 2019

11.00 uur

Themaviering (woord-en-communie) m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor T. Halin
Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen
Dick van den Berg
Anna-Maria Helena van Hoeckel – Broeren
Antonia Maria de Jong – van der Sman

Di 28 mei 2019

09.00 uur

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

Do 30 mrt. 2019

11.00 uur

In Berkel en Rodenrijs Hemelvaart

Zo 2 juni 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Wilhelmus Johannes Maria v.d. Langenberg
Truus Gruntjes

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Johannes Nicolaas Maria de Wit
Eduardus Josephus van Kester
Collecte voor de Nederlandse missionarissen (gewone collecte vervalt)
15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

19.00 uur

IN ONZE KERK: IKO Pinksterzangdienst m.m.v. koor Chara

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap zijn van ons heengegaan:
10 mei 2019, Willibrorda Clementina Maria Smit – Buitendijk, 72 jaar
11 mei 2019, Maria Barbara Catharina van der Knaap – Zwinkels, 58 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Een lintje voor Dick van Vliet
Op 26 april mocht onze oud-voorzitter van de locatieraad Dick van Vliet, uit
handen van burgemeester Pieter van der Stadt de koninklijke onderscheiding
“lid in de orde van Oranje-Nassau” in ontvangst nemen. Wij feliciteren Dick
hiermee van harte.

Orgelconcert in Pijnacker
Op 26 mei 2019 om 15.00 uur vindt er een bespeling plaats van het recent gerestaureerde P.J. Adema-orgel in de
Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38, te Pijnacker. Het orgel is gerestaureerd door Adema's Kerkorgelbouw b.v. uit
Hillegom. Het concert wordt verzorgd door adviseur Ton van Eck en de vaste bespelers Ed van Aken en Gerard Bart.
Orgelbouwer Ronald van Baekel zal een toelichting geven op de restauratie. Het geheel is gratis toegankelijk. Na
afloop wordt er koffie en thee geschonken.

IKO Pinksterzangdienst m.m.v. Mpumi Maweni zondagavond 2 juni
Op zondagavond 2 juni a.s. zal in de R.K. kerk aan de Hoefweg de jaarlijkse Pinksterzangdienst worden gehouden;
aanvang 19.00 uur.
De zangavond ligt middenin de tiendaagse periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Christenen over de gehele
wereld vieren met Pinksteren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het feest dat ook gezien kan worden
als de geboorte van de Kerk. De vele kerken die zich sindsdien over de wereld hebben gemanifesteerd proberen met
Pinksteren toch die eenheid te benadrukken. Dat dit met liederen gemakkelijker gaat dan met woorden blijkt uit de
liturgie die door de voorbereidingsgroep van het IKO is samengesteld.
Er wordt actief deelgenomen door leden van de R.K.-Parochie, de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, de
Gereformeerde Kerk Open Hof en de Evangelische Gemeente. De heer Mpumi verzorgt een korte meditatie.
Mpumi Maweni is vanuit OM (Operatie Mobilisatie is een wereldwijde zendingsorganisatie uit Afrika);
in Lansingerland tewerkgesteld om mensen te laten delen in het Evangelie van Jezus Christus. Voor eventuele
vertaling zal Ineke Venema zorgen.
Het IKO Bleiswijk nodigt een ieder uit voor het meevieren van deze dienst.
In de morgendiensten op Eerste Pinksterdag van de deelnemende kerken zal een bloemengroet worden gebracht
namens de drie andere kerken. Het IKO wil op die manier aangeven dat de vier kerken verschillend hun geloof kunnen
beleven en vormgeven, maar dat zij ook eenheid kunnen ervaren, omdat zij immers dezelfde Heer en Heiland
belijden.
Na afloop van de zangdienst op 2 juni a.s. is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
Namens het IKO, Joop van den Berg.

