Kerkgeeltje 8 t/m 22 april 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
website: www.ParochieChristusKoning.nl
kerkdienst terugkijken: www.kerkdienstgemist.nl
Openingstijden: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur
(woensdag gesloten)

Vieringen:
op zaterdag elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering
op zondag om 11.00 uur
op dinsdag van april t/m oktober om 09.00 uur in de kerk, daarna gelegenheid met elkaar koffie te drinken.
op dinsdag van nov. t/m maart om 09.00 uur 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.
Zo 8 april 2018

11.00 uur

Woord-en-Communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Er zijn geen intenties opgegeven

Di 10 april 2018

09.00 uur

IN DE KERK: Eucharistieviering, na afloop koffie drinken in de pastorie
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 15 april 2018

11.00 uur

Eucharistieviering met orgel en samenzang
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Johannes Stefanus Haug

Di 17 april 2018

09.00 uur

IN DE KERK: Eucharistieviering, na afloop koffie drinken in de pastorie
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 22 april 2018

11.00 uur

Woord-en-Communieviering m.m.v. Lesito
Voorgangers: werkgroep w-en-c vieringen
Truus Gruntjes
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Na afloop van de viering koffie drinken in de pastorie

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap zijn van ons heengegaan:
20 februari: Agnes Maria Juliana Ammerlaan (76 jaar)
26 maart: Adrianus Petrus Spruit (83 jaar)
30 maart: Grietje Thuis – de Heij (79 jaar)
Dat zij mogen rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen
ondervinden.

Dinsdagochtendviering
Om de dinsdagochtendviering wat toegankelijker te maken voor een breed publiek is besloten
om deze viering van april t/m oktober in de kerk te vieren.
In de koude maanden november tot en met maart zal deze viering plaatsvinden in de pastorie.
Dinsdag 3 april zal de eerste keer zijn dat deze viering in de kerk zal worden gehouden.

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 Alphacursus.
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. De cursus wordt
gegeven in een ongedwongen en open sfeer. Iedereen is welkom! Deelname aan deze cursus 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

Kerkproeverij 2018: Ontmoeting Centraal
In het kader van het thema “Kerkproeverij” zal er op zaterdag 9 juni 2018 een walking diner
georganiseerd worden met de verschillende kerken uit Bleiswijk.
Vanaf 17.00 uur komen we in groepjes van maximaal 6 personen (een gastvrouw/-heer en 4
gasten, bij voorkeur van verschillende kerkgenootschappen) met en bij elkaar om te gaan
eten.
Voor het voor- en hoofdgerecht gaan we steeds naar een ander adres, waarbij we dan weer
andere mensen treffen. Iedereen die meedoet hoeft slechts één gang te bereiden. Dit hoeft
geen culinair hoogstandje te zijn, het gaat tenslotte om de ontmoeting met elkaar. We
eindigen met elkaar in de Open Hof met een toetjesbuffet en afsluitend een kopje
koffie/thee.
Aanmelden kan via een aanmeldformulier dat u op de leestafel achter in de kerk vindt of kunt downloaden via onze
website ParochieChristusKoning.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elaine van der Linde van onze parochie, tel 010 465 77 79. Of
raadpleeg de website.

Vrijwilligers voor de ledenadministratie
De locatieraad is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de ledenadministratie wil
overnemen van Toos Oudshoorn. Toos is graag bereid u grondig in te werken en goed op
weg te helpen.
Met ingang van dit jaar zal worden gewerkt met een nieuw ledenadministratiesysteem,
docbase. Dit is een zeer gebruiksvriendelijk systeem waar alle katholieke kerken in heel
Nederland mee gaan werken.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met het kerkkantoor of Toos Oudshoorn.
Kerkkantoor: tel. 010-5212519 of secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl
Toos Oudshoorn: tel. 010-5213726 of t.oudshoorn@planet.nl

