PAROCHIE CHRISTUS KONING
Bartholomeusnieuws Nootdorp-Ypenburg
Eerstaanspreekbare: DiakenVrijburg@ParochieChristusKoning.nl
Pastoraatsgroep:
LiturgieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Locatieraad:
SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Secretariaat:
Maandag t/m vrijdag 09:00 -12:00
Telefoon 015-3109159
SecretariaatNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

10 oktober 2021
dag
Di
Do
Vr

Parochiekern St. Willibrord, Bergschenhoek

datum tijd
Bijzonderheden
Parochiekern
O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs
Parochiekern O.L.V. Visitatie, Bleiswijk
12
19.00 Rozenkransgebed, vesperviering
Parochiekern H. Joannes de Dooper, Pijnacker
14
13.30 Uur van aanbidding
15
08.55 Rozenkrans
09.15 Eucharistieviering
Za
16
19.00 Viering in Pijnacker
Zo
17
09.15 Eucharistieviering
e
29 zondag door het jaar
Jes. 53, 10-11
Hebr. 4, 14-16
Mc. 10, 35-40
Gebedsintenties: Nico Overgaauw, Overl. Ouders Johannes Overgaauw en Alida OvergaauwLansbergen, Joyce Twaalfhoven-Ettema, Arie en Betsie Oudshoorn-Elderhorst, Overl.Ouders
Hendriks-Kortekaas, Familie Barenbrug-van Druten
In onze parochie:
• 7 november High Tea
De geloofsgemeenschap viert feest 150 jarig bestaan van de Bartholomeus-kerk.
150e Jubileumjaar:
150 personen kunnen genieten van een heerlijke High Tea verdeeld in drie
Uitnodiging voor
blokken van één uur, waarvoor u zich kunt inschrijven. U kunt kiezen voor één
blok van 13.00 tot 14.00 uur of van 14.30 tot 15.30 uur of van 16.00 tot 17.00 uur.
High Tea
Inschrijflijst ligt achter in de kerk.
Laat u verrassen door heerlijke hapjes bij de thee of koffie, verzorgd door een
enthousiaste groep vrijwilligers. Namens de geloofsgemeenschap wees welkom, diaken Dick Vrijburg.
Vier het feest mee, met heel de geloofsgemeenschap. Zondag 7 november. Inschrijven kan vanaf 9 oktober
tot 31 oktober. Voor de onkosten vragen we u vriendelijk een vrijwillige bijdrage voor het verzilveren van de
kandelaars.
• 16 en 17 oktober: Doopvieringen
Op 16 oktober wordt Johan Scholtens gedoopt.
Op 17 oktober worden 2 kinderen gedoopt: Isabelle Willemse en Xiviènny Minquel.
• 15 oktober: Huwelijksviering
Op vrijdag 15 oktober ontvangen Delano Rolador en Nisha Abdoella het sacrament van het huwelijk in deze
kerk. Wij willen hen alvast van harte hiermee feliciteren.
• 17 oktober. Zin in avontuur? Neem deel aan de beklimming en rondleiding van de toren!
Op 17 oktober wordt een start gemaakt met een reeks data waarop u deel kunt nemen aan het beklimmen
van de toren en een rondleiding. Hiervoor zijn wel wat voorwaarden van toepassing, namelijk: 1. Goed ter
been zijn, 2. Visueel niet beperkt zijn (obstakels goed kunnen zien), 3.Niet zeer slechthorend of doof zijn
i.v.m. eventuele waarschuwingen en/of aanwijzingen voor de veiligheid van de deelnemers, 4.Uiteraard geen
hoogtevrees hebben, 5.Ouder dan 16 jaar, 6. Oude kleding aan i.v.m. stof en mogelijke beschadiging van
kleding vanwege klimmen en klauteren. U kunt kiezen tussen een gehele of gedeeltelijke beklimming.
Maximaal 2 deelnemers (groep 1) die de volledige toren willen beklimmen tot aan de dakkapellen net onder
de haan. Maximaal 4/5 deelnemers (groep 2) die een gedeelte willen beklimmen en dus niet hoger gaan dan
de klokken Deelname aan deze beklimmingen zijn op eigen risico. Volgende data zijn 24 en 31 oktober en bij
veel belangstelling zal er in het voorjaar een nieuwe kans komen. De aanvangstijden zijn 11.00 en 14.00 uur.
U kunt u hiervoor aanmelden via het secretariaat tijdens de openingsuren of per email t/m vrijdag 11.30 uur.
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• 28 oktober: Pastoor Van Zaal 40 jaar priester
Op 28 oktober viert pastoor Van Zaal zijn 40- jarige priesterwijding. Wanneer u een kaartje wilt sturen ter
gelegenheid van dit jubileum kunt u zijn adres opvragen bij het secretariaat. Zoals bekend viert ook pastor
Kuipers zijn 40-jarig jubileum in zijn nieuwe parochie. Bij deze editie van het nieuws zit een uitnodiging om dit
feest mee te vieren.
• 10 oktober: Gerarduskalender weer te koop
Vanaf deze week is de Gerarduskalender weer verkrijgbaar in deze kerk. Contactpersoon hiervoor is Thea
Overgaauw.
• 11 november: Najaars-soosdag
Achterin de kerk liggen uitnodigingen voor de najaars-soosdag op donderdag 11 november. Voor deze soos
kunt u zich aanmelden via het secretariaat secretariaatnootdorp@ParochieChristusKoning.nl of per telefoon
0626290573.
In andere kerken
• 11 oktober: Inspirerende lezing Mirjam van der Vegt over ‘De kracht van rust’
Op 11 oktober houdt Mirjam van der Vegt een inspirerende lezing naar aanleiding van haar boek ‘De kracht
van rust’, dat gekozen is tot het beste spirituele boek van het jaar 2021 is.
‘Jij leeft intens. In de spaarzame momenten dat je met je benen omhoog ligt, vraag je je af hoe je meer rust
kunt inbouwen. Hoe leef je zo dat je je energiek voelt en niet steeds het gevoel hebt dat het net teveel is.
Hoe ga je van streven naar leven?’
Dit boek is niet de volgende to-do lijst om af te vinken, maar helpt je een nieuwe levenshouding te
ontwikkelen. Alles wat vandaag op je pad komt, is genoeg. Ontdek het goede leven door middel van acht
praktische en tegendraadse levenslessen.
Lees in elk hoofdstuk een motiverend verhaal van iemand die leerde rusten midden in de chaos. Met
inspiratie onder andere van rapper Typhoon, bergbeklimmer Katja Staartjes en ervaringen van Eisenhouwer,
Churchill, Nelson Mandela.’
Mirjam van der Vegt is auteur en stiltetrainer. Ze geeft retraites, lezingen en trainingen rondom rust en stilte.
Van haar boeken over stilte werden al meer dan 50.000 boeken verkocht. In de lezing zal het gaan over de
drie tredes van stilte uit het boek. Na de pauze zullen we met vd Vegt en met elkaar in gesprek gaan. Deze
avond wordt georganiseerd door de Dorpskerk en De Toevlucht (Ypenburg) en wordt gehouden in Nové,
Dorpsstraat 13 in Nootdorp, aanvangstijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee. Er is een
boekenstand aanwezig. De avond is voor iedereen die belangstelling heeft. Aanmelden tot 10 oktober en na
afloop graag een vrijwillige bijdrage in de onkosten.
Aanmelden bij: Nootdorp: kerkelijkwerker@pwnootdorp.nl Ypenburg: aanmelden@kerkopypenburg.nl
Wist u dat?
Activiteiten oktober 150e jubileumjaar:
Oktober:
17, 24 en 31 oktober:
Rondleidingen en toren beklimmen
24 oktober:
Lezing 150 jaar Bartholomeuskerk en presentatie boekje over
de geschiedenis van de kerk

Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: ‘Een ding ontbreekt u: ga verkopen wat ge bezit en geef
het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen ‘
Marc.10, 21 Willibrordusvertaling
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Geachte genodigde,

Op 24 oktober 1981 werd Winfridus Titus Maria (Winfried) Kuipers gewijd tot priester.
Opgegroeid in Bodegraven vierde hij in deze plaats, in de H. Willibrorduskerk, zijn Eerste H. Mis. Sinds
1 augustus 2021 is Winfried als parochievicaris aangesteld in onze parochie Sint Jan de Doper. Daarmee is
hij terug in zijn ouderlijke parochie. Vol dankbaarheid wil hij nu, 40 jaar later, hier zijn priesterjubileum vieren.
Zondag 24 oktober zal in onze parochie in de H. Willibrorduskerk ter ere van het jubileum een feestelijke H.
Mis worden gevierd. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij als gast aanwezig te zijn. Na de H. Mis is er
een receptie. Aansluitend wordt aan u als genodigde een lunch aangeboden.
De H. Willibrorduskerk ligt aan de Overtocht 20 te Bodegraven. Aanvang van de H. Mis is 9.00 uur. Receptie
en lunch vinden plaats in gebouw De Doortocht. Dit vindt u aan de Doortocht 11, gelegen achter de kerk.
Daar is ook voldoende parkeergelegenheid.
Wij stellen het op prijs als u ons kunt laten weten of u de H. Mis zult bijwonen en aan de lunch wilt
deelnemen, zodat wíj een plaats voor u kunnen reserveren. Graag horen wij dat voor maandag 18 oktober.
U kunt reageren via bodegraven@sintjandd.nl of via 0172-612255 (ma-woe-vrij: 9.00-12.00 uur).
De jubilaris heeft aangegeven geen prijs te stellen op persoonlijke cadeaus. Mocht u hem toch iets willen
geven, dan kan dat door bij te dragen aan een project op de Filippijnen waarmee hij zich verbonden voelt: de
priesteropleiding van seminarist John Paul Mariveles Esplana, die hij vorig jaar tijdens zijn sabbatsverlof
aldaar heeft leren kennen. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL2SRABO 0157573141 t.n.v. parochie
Sint Jan de Doper. onder vermelding van gift 40 jr W.K.
Namens het bestuur van parochie Sint Jan de Doper,
Frank Marcus, vicevoorzitter Jos Dorresteijn, secretaris
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