PAROCHIE CHRISTUS KONING
Parochiekern O.L.V. Visitatie, Bleiswijk
Parochiekern St. Willibrord, Bergschenhoek
Parochiekern O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs
Parochiekern H. Bartholomeus, Nootdorp / Ypenburg
Parochiekern H. Joannes de Dooper, Pijnacker

Kerkgeeltje 5 t/m 19 april 2020
Secretariaat alleen telefonisch bereikbaar 010-5212519: ma-di-do-vrij 10.15–11.45 uur
kerkdienst terugkijken: www.kerkdienstgemist.nl

Vieringen:
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 5 april 2020

09.15 uur PALMZONDAG viering zonder publiek
Voorgangers: Pastor S. Bladowski en Pastor T. Halin
Gebedsintenties:
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
David Widjaja
Aad en Wil Vollebregt
Zo 5 april 2020

11.00 uur Openstelling kerk voor het afhalen van palmtakken

Di 7 april 2020

09.00 uur Eucharistieviering zonder publiek
Van 9.30-11.00 uur biechtgelegenheid

Do 9 april 2020

19.00 uur Witte Donderdag viering zonder publiek
Voorgangers: Pastor S. Bladowski en Diaken D. Vrijburg

Vr 10 april 2020
Vr 10 april 2020

Za 11 april 2020

GEEN KRUISWEG
19.00 uur Goede Vrijdag viering zonder publiek
Voorgangers: Pastor S. Bladowski, Pastor T. Halin en
Diaken D. Vrijburg
GEEN PAASWAKE kijk via KRO-NCRV op NPO 2

Zo 12 april 2020 09.15 uur PASEN viering zonder publiek
Voorgangers: Pastor B. Grotaers en Diaken D. Vrijburg
Gebedsintenties:
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
David Widjaja
Zo 12 april 2020 11.00 uur Openstelling kerk voor persoonlijk gebed of aansteken kaarsje
Di 14 april 2020

09.00 uur Eucharistieviering zonder publiek
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Zo 19 april 2020 09.15 uur Eucharistieviering zonder publiek
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Marielle van der Knaap – Zwinkels
David Widjaja
Overleden ouders van der Helm – de Wit
Zo 19 april 2020 11.00 uur Openstelling kerk voor persoonlijk gebed of aansteken kaarsje

Vieringen in de Goede week
In de Goede week zijn er vieringen zonder publiek op Witte donderdag 9 april om 19.00 uur en
Goede vrijdag 10 april om 19.00 uur. Er is GEEN georganiseerde Kruisweg. Op 1e Paasdag is er
om 9.15 uur een viering zonder publiek waarbij ook de paaskaarsen van de overige
parochiekernen zullen worden gewijd.
Alle vieringen zonder publiek kunt u via internet volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Klik op ZuidHolland, zoek op Bleiswijk en dan Onze Lieve Vrouwe Visitatie.
We adviseren onze parochianen om de Paaswake via de Nederlandse TV te vieren.

Biechtgelegenheid dinsdag 7 april
Indien u wilt biechten is dit mogelijk na telefonisch overleg met pastor Bladowski (06-28312672) op
dinsdag 7 april tussen 9.30 en 11.00 uur.

Contact met het pastorale team
Om in deze lastige tijd het contact met de parochianen zo goed mogelijk te kunnen behouden
heeft het pastorale team in onderling overleg een dagelijks spreekuur ingesteld met ingang van 1
april. Tijdstip is van 16.00 uur tot 17.00 uur.
• Maandag pastor Bladowski telefoon 06 2831 2672
• Dinsdag diaken Vrijburg telefoon 06 5514 2473
• Woensdag pastor Kuipers telefoonnummer 06 8186 4539
• Donderdag pastor Halin telefoon 06 8120 8567
• Vrijdag diaken Vrijburg telefoon 06 5514 2473
• Zaterdag pastor Halin telefoon 06 8120 8567
• Zondag pastor Halin telefoon 06 8120 8567

Uitvaarten:
Als er iemand overlijdt, dan is de herdenkingsviering in de kerk nog wel mogelijk.
Er zijn wel een aantal aanvullende regels wegens de uitbraak van het coronavirus ter bescherming
van alle aanwezigen.
Het maximum aantal kerkgangers is 30 mensen. Een uitvaart duurt kort, maximaal 20 minuten.
Er is geen koor bij aanwezig. Er kan geen Eucharistie worden gevierd, er wordt geen communie
uitgereikt. Gevraagd wordt om alleen de naaste familieleden uit te nodigen voor de viering.
Bij een overlijden neemt u contact op met een uitvaartondernemer. De(-ze) uitvaartondernemer
zorgt voor verdere communicatie richting het secretariaat en de uitvaart coördinator.

Communicatie:
De meest actuele situatie in onze parochie kan worden teruggevonden op de website
www.parochiechristuskoning.nl.

Tenslotte
We hopen dat door de maatregelen we U als parochianen kunnen blijven steunen. Niet het virus
zal ons richten maar God die ons door deze tijd uitnodigt om op weg te gaan en te blijven geloven
dat God het laatste antwoord heeft.
Zalig Pasen!
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