Kerkgeeltje 26 jan. t/m 10 febr. 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 zaterdag elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering
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
Za 26 jan. 2019

19.00 uur

Eucharistieviering met orgel en samenzang
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Anna-Maria Helena van Hoeckel – Broeren
Antonia Maria de Jong – van der Sman

11.00 uur

Themaviering (w-en-c) m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Dick van den Berg
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Jan van Oosterhout
Overleden familie Lexmond – van den Berg
Na de viering koffie drinken in de pastorie

Di 29 jan. 2019

09.00 uur

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

Za 02 febr. 2019

19.00 uur

IN NOOTDORP: Eucharistieviering (H. Vormsel voor de hele parochie).
Voorganger: Mgr. J.H.J. van den Hende

Zo 03 febr. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St.Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Wilhelmus Johannes Maria van de Langenberg
Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen
Jan van Oosterhout
Fam. Van den Bosch – Ammerlaan

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 05 febr. 2019

09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken
Voorganger: Nog niet bekend

Zo 10 febr. 2019

11.00 uur

Woord-en-Communieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Leo en Leny Ammerlaan – van Winden

Gebedsintenties:

Zo 27 jan. 2019
Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Orientatiedag Vronesteyn
Op zondag 10 februari 2019 is het oriëntatiedag op Vronesteyn, het centrum
voor priester en diaken- opleidingen van het bisdom. Op die dag zullen
stafleden en studenten aanwezig zijn om te vertellen over de opleiding tot
diaken en priester in het bisdom Rotterdam.
Onderstaand alle informatie:
Zondag 10 februari 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur op het Centrum voor
diaken- en priesteropleidingen van het bisdom Rotterdam, Park Vronesteyn
14, 2271 HS Voorburg. Internet: www.vronesteyn.nl
Aanmelden: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl of diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl
Tel. 070-3873804 of 06-27140117

Eten en ontmoeten: hartverwarmend
Samen eten en ontmoeten. Diaken Vrijburg kookt samen met vrijwilligers graag een maaltijd
voor u. De warme maaltijd op donderdagavond 21 februari en donderdag 14 maart bestaat uit
drie gangen, soep, hoofdgerecht en een dessert. Er wordt geen alcohol geschonken.
Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur welkom in het parochiehuis van de Willibrorbuskerk,
Smitshoek 120 in Bergschenhoek. De maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt om 19.00 uur.
Voor de liefhebber is er daarna eventueel nog koffie of thee.
Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van te voren via 06 55142473 of
diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl.
De kosten bedragen 4,00 euro per persoon.
Ook voor Bleiswijkse parochianen is dit een hele leuke gelegenheid om met elkaar in contact
te komen. De maaltijd van 10 januari werd door verschillende Bleiswijkers bezocht en werd als
heel gezellig ervaren.

Jongerenbedevaart naar Lourdes
Van 17 tot en met 23 augustus wordt een jongerenbedevaart naar Lourdes
georganiseerd door de stichting VNB.
Heb jij weleens van Lourdes gehoord? Het is een van de grootste katholieke
bedevaartplaatsen waar je minstens één keer in je leven geweest moet zijn.
Die kans heb jij nu met deze reis speciaal voor jongeren t/m 30 jaar. Een
buitenkans voor jou om op vakantie te gaan zonder je ouders en plezier te maken. Natuurlijk mogen je ouders wel
mee. Heb jij zorg nodig? Ook dan kun je mee! Want er gaan deskundige vrijwilligers mee die jou tijdens de reis
kunnen helpen. Wij helpen je graag verder, neem contact met ons op.
Tel: 073 681 81 11 Email: info@vnb.nl Internet: www.vnb.nl

Stille Omgang in de nacht van 16 op 17 maart 2019
Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam organiseert ook in 2019 de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Stille Omgang in Amsterdam. Het programma zal vrijwel gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren. Gezamenlijk, met
andere groepen pelgrims, gaan we naar de mis in de 'Papagaai' in de Kalverstraat. Daarna wordt de tocht gelopen. De
tocht duurt ongeveer een uur.
De komende Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2019.
De kosten bedragen € 16,50 per persoon. Aanmelden via email: aanmelding@destilleomgang.nl of via de website:
www.destilleomgang.nl <aanmelden>

Jan Bult neemt afscheid van St. Caecilia
Na ruim 50 jaar lid te zijn geweest van het zangkoor St. Caecilia, heeft oud-koster
Jan Bult afscheid genomen van het koor.
Voorzitter Jan Bolleboom overhandigde een mooie bos bloemen en dankte Jan Bult
voor zijn jarenlange inzet voor St. Caecilia.

Zaterdagavondvieringen
Met ingang van 1 maart komen de zaterdagavondvieringen te vervallen.

EHBO cursus
De afdeling facilitaire zaken van de Parochie Christus Koning is voornemens een EHBO cursus te
organiseren. De cursus zal bestaan uit 6 avonden van 2 uur. Tevens zijn we op zoek naar mensen die al
een EHBO diploma in bezit hebben.
Voor beide zaken kunt u contact opnemen met het kerkkantoor: 010-5212519 of
secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl

Beste parochiaan, obligatiehouder,
In 2010 is er door onze parochie een renteloze obligatielening uitgegeven t.b.v. de restauratie van de
torenspits, elk groot € 50. Volgens de voorwaarden, is voor het eerst in 2015, ter aflossing van deze
obligatielening 10% uitgeloot en nu in 2019 voor de vijfde maal.
Inmiddels heeft deze loting plaatsgevonden en zijn onderstaande obligaties uitgeloot.
Deze uitgelote nummers worden in de Heraut en op de website van de parochie gepubliceerd.
Mocht uw obligatienummer(s) zijn uitgeloot (nummer staat rechtsboven op de obligatie), dan kunt u
deze insturen of afgeven aan het kerkkantoor, (Hoefweg 55, 2665 CC Bleiswijk) met de vermelding
van uw gegevens (NAW en banknummer). Wij zorgen dan dat het bedrag aan u wordt teruggestort.
Het staat u natuurlijk ook vrij om uw uitgelote obligatie te schenken aan de parochiekerk Bleiswijk,
zodat wij uw geld specifiek kunnen besteden aan het onderhoud van onze parochiekerk. Zo zijn dit
jaar een deel van de dakgoten van de Kerk aan vervanging toe.
Uw eventuele schenking zou hier dus zeer van pas komen!

UITGELOTE OBLIGATIES DD. 15-01-2019
NRS

1-100 101-200 201-300 301-400
2
10
22
43

Totaal

4

130
134
146
149
153
181

6

207
222
249
251
254
269
274
275
279
282
283
284
289

13

310
314
334
369
379
382
387

7

401500
403
421
422
448
467
469
475
491
494
499

10

501600
512
513
522
536
568
570
586
592

8

601700
615
624
653
660
662
670
674
675
687
691
692

11

701800
701
712
720
723
737
738
739
741
755
756
761
762
766
767
775
776
782
17

801900
816
824
830
838
867
872
885
896

8

901954
904
908
917
921
935
936

6

Rest ons nog u nogmaals te bedanken voor uw deelname aan de obligatielening, mede waardoor
wij weer een blinkende torenspits hebben gekregen.
Met vriendelijk groet
Bestuur parochiekern Bleiswijk

