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 22 maart t/m 5 april 2020
Openingstijden secretariaat: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur (woensdag gesloten)
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 22 mrt. 2020

09.15 uur Eucharistieviering zonder publiek
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Mariëlle van der Knaap – Zwinkels
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
David Widjaja
Zo 22 mrt. 2020

11.00 uur Openstelling kerk voor persoonlijk gebed en aansteken kaarsje

Di 24 mrt. 2020

09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 29 mrt. 2020

09.15 uur Eucharistieviering zonder publiek
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:
Johannes Nicolaas Maria de Wit
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Johanna Henrica Antonia Maria Gresnigt – Spithoven
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
David Widjaja
Overleden ouders van der Helm – de Wit
Zo 29 mrt. 2020

11.00 uur Openstelling kerk voor persoonlijk gebed en aansteken kaarsje

Di 31 mrt. 2020

09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 5 april 2020

09.15 uur Palmzondagviering zonder publiek
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
David Widjaja
Aad en Wil Vollebregt
Zo 5 april 2020

11.00 uur Openstelling kerk voor persoonlijk gebed en aansteken kaarsje
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Maatregelen en besluiten betreffende het coronavirus
Tijdens de vergadering van het pastoraal team van 17 maart 2020 zijn de volgende afspraken
gemaakt als gevolg van de corona crisis:
Uitvaarten:
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.
Vieringen door de weeks:
Deze kunnen gewoon plaatsvinden in onze kerken.
Dinsdag in Bleiswijk (ook via www.kerkdienstgemist.nl te volgen), woensdag in Pijnacker,
donderdag in Bergschenhoek en vrijdag in Nootdorp.
De viering op woensdagavond in huize Petrus komt te vervallen in opdracht van Laurens.
Gevraagd wordt aan de gelovigen om uit elkaar te gaan zitten.
Voor de collecte komt een mandje achter in de kerk te staan.
Openstelling kerken op zondag:
De kerken van onze parochie zullen opengesteld worden voor persoonlijk gebed of het aansteken
van een kaarsje tijdens de normale openingstijden van de kerk:
Bergschenhoek en Nootdorp 9.15 – 10.15 uur.
Berkel, Bleiswijk en Pijnacker 11.00 – 12.00 uur.
Eucharistieviering op zondag zonder publiek:
Als pastores vinden we het toch belangrijk om onze parochianen een hart onder de riem te steken
en hen te bemoedigen. Daarom wordt iedere zondag om 9.15 uur eucharistie gevierd door het
pastoraal team zonder publiek. Er is gekozen voor Bleiswijk omdat van hieruit de viering via
internet gevolgd kan worden.
Zie hiervoor www.kerkdienstgemist.nl. Klik op Zuid-Holland, zoek op Bleiswijk en dan Onze Lieve
Vrouwe Visitatie.
Eerste communievoorbereiding:
Alle catecheseactiviteiten zijn opgeschort tot nader order. Wel proberen we vanaf mei alle eerste
communievieringen op de vastgestelde zondagen vast te houden. Dat daardoor de voorbereiding
ook daarna kan plaatsvinden is dan het logische gevolg.
Palmzondag 5 april:
De bisschoppen hebben besloten dat er tot en met 13 april 2020 geen zondagse vieringen mogen
worden gehouden. op zondag 5 april zullen palmtakken worden uitgereikt tijdens de openstelling
van de kerken.
Communicatie:
Aangezien er geen duidelijkheid is over de duur van de maatregelen worden alle roosters
geannuleerd. De meest actuele situatie kan worden teruggevonden op de website van de parochie
Christus Koning (www.parochiechristuskoning.nl).
Morgenster:
Er komt een verkleinde editie van de morgenster uit. Hierin wordt in ieder geval dit overzicht van
maatregelen gepubliceerd en zullen we het gebed van de bisschoppenconferentie opnemen.
Nabijheid van pastoraal team:
Vanwege de beperkingen willen we als pastores aangeven dat we de parochianen nabij willen
blijven. Daarom voeren we met directe ingang een rooster in voor pastoraal spreekuur van 16.00
tot 17.00 uur.
Maandag en woensdag
pastor Bladowski
06-28 31 26 72
Dinsdag en vrijdag
diaken Vrijburg
06-55 14 24 73
Donderdag en weekend
pastor Halin
06-81 20 85 67
Tenslotte
We hopen dat door de maatregelen we U als parochianen kunnen blijven steunen in deze 40
dagen tijd op weg naar Pasen . 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.
Pastor Bladowski, diaken Vrijburg, pastor Halin
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Bloemendames/heren gevraagd !!
Al heel wat jaren zorgt Fieke Jurgens, samen met Betty, de hulp van pastor
Bladowski, ervoor dat in onze kerk mooie bloemen op het priesterkoor
staan. Zij heeft dit altijd met veel plezier gedaan.
Fieke wil er nu graag mee stoppen, dus zoeken we een
opvolgster/opvolger.
Betty wil nog wel blijven helpen, maar niet elke week.
Heeft u groene vingers, misschien is het dan leuk om aan de slag te gaan
in onze kerk.
We worden er blij van als er elke week weer een mooi boeket op het priesterkoor staat.
In overleg kunt u de bloemen schikken, wanneer het u uitkomt.
Wilt u er eens over na denken of het iets voor u is of….dat u iemand weet die dat leuk vindt.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met het kerkkantoor 010-5212519 of
secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl

Voorbereidingsgroep 1e H. Communie zoekt opvolgers!
De Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden op 7 juni 2020. Dit zal een
groot feest worden waarbij 16 communicanten zijn. Dit is tevens het laatste
jaar dat Lucia Groeneveld, Guido Verweij en Mijke Verweij de communie en
bijeenkomsten organiseren. Hun kinderen hebben dan reeds de communie
gedaan en zij dragen het stokje graag over aan andere ouders/vrijwilligers.
Na 7 juni zijn zij dan ook geen werkgroep EHC meer. Zij willen graag toekomstige
geïnteresseerden de kans bieden om mee te laten kijken hoe zij dit nu aanpakken. Ook is er een
goed dossier digitaal beschikbaar. Kortom: wij zoeken opvolgers! Heeft u interesse dan kunt u
contact opnemen met
ehcbleiswijk@gmail.com of met het kerkkantoor 010-5212519.

Digitaal kerkgeeltje
Het kerkgeeltje, dat iedere 2 weken uitkomt, is ook digitaal beschikbaar. U kunt alle
geeltjes op onze website vinden
(https://www.parochiechristuskoning.nl/bleiswijk/onzeparochiekern/informatie/kerkgeeltje), handig als u eens iets terug wilt zoeken, maar
het is ook mogelijk om een mail te ontvangen met het kerkgeeltje, u mist dan niets
meer!
Bent u geïnteresseerd in de 2-wekelijkse mail stuur dan een berichtje naar het kerkkantoor
(secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl) en u komt op de verzendlijst te staan.
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