KERKBERICHT NR.18 (MEI 2021)
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER
Overledenen 29.03
19.04
23.04
28.04

Johanna Clazina Wensveen-van der Stam
Petronella Huberta Maria Gijsberta Tetteroo
Maria Arnolda Johanna Carolina Antonia van Lamoen
Maria Bernadette Theresia van Winden-Dekkers

STILTECENTRUM
Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES
Ma 03
Di

04

10.30

Besloten uitvaart voor Maria Bernadette Theresia van Winden-Dekkers;
na afloop begrafenis op ons kerkhof

Wo

05

08.30
09.00

Rozenkransgebed
Eucharistieviering /voorganger pastor Grotaers
* Ella en Bart van der Burg en Anton Schrader

Do

06

Vr

07

WEEKENDVIERINGEN
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Eerste lezing:
Handelingen 10, 25-26 + 34-35 + 44-48

Tweede lezing:
1 Johannes 4, 7-10

Za 08

Geen viering

Zo 09 09.15

Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers
* Riet Oudshoorn-Louwers
* Piet Duyndam
* Annie Raaphorst-Ammerlaan

Evangelie:
Johannes 15, 9-17

VIERINGEN IN NOOTDORP
Vr 07 09.15 Eucharistieviering / voorganger pastor Kuipers
Za 08 19.00 Eucharistieviering / voorganger pastor Kuipers
Zo 09 11.00 Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers

Met deze QR-code kunt u met de mobiele telefoon uw gift bestemd voor onze
parochie Pijnacker overmaken naar de H. Joannes de Dooperkerk
(geldig t/m 11.03.2023)

PCK/Parochiekern H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker
Website: www.parochiechristuskoning.nl
VIRTUEEL KERKBEZOEK VIA DE LIVESTREAM
(klik op de link – met control toets en linkermuisknop)
http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#/kerken/21189
Pastores:
Telefoon:
Spreekuur van 16.00-17.00 uur:
Pastor B. Grotaers
06.12778986
maandag
Diaken F.J. Vrijburg
06.55142473
dinsdag
Pastor W.T.M. Kuipers
06.81864539
woensdag
Pastor A.J. Halin
06.81208567
donderdag
Pastor S. Bladowski
06.28312672
vrijdag
secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl
Parochiesecretariaat geopend op
015.3692480
maandag- t/m vrijdagmorgen
van 09.00–12.00 uur
R.K. Parochiebestuur
Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52
Kerkbalans R.K. Parochiebestuur Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11
VERRUIMING AANTAL KERKGANGERS
Gisteren heeft de kerkprovincie en het bisdom Rotterdam het aantal kerkgangers verruimd voor gewone
vieringen. Dat betekent dat er 10% van het aantal zitplaatsen bezet mag worden.
Pijnacker heeft 572 zitplaatsen. Deze locatie mag naar 57 mensen voor een gewone viering.
Het maximum aantal bezoekers in Pijnacker bij een uitvaart is 86.
We willen wel benadrukken dat u zich nog steeds moet aanmelden bij het parochiesecretariaat via email of
telefonisch tijdens de openingsuren. Boven aan de bladzijde vindt u de gegevens.
VOOR WIE HET NOG NIET HEEFT GEHOORD/GELEZEN:
Geliefde parochianen,
Binnenkort zal ik de parochie gaan verlaten. De bisschop heeft een beroep op mij gedaan om in de St. Jan de
Doperparochie in Gouda, e.o., mijn geboortestad, het pastoraal team te versterken.
Het afscheid gaat samenvallen met mijn 40e diakenwijdingsdag op 3 en 4 juli. Omdat we nog niet weten in
hoeverre de coronamaatregelen versoepeld zijn, zullen we via de website en de nieuwsbrieven bekend maken
welke gelegenheid u heeft om persoonlijk afscheid te nemen. Het zou mooi zijn als we een parochiebrede
viering kunnen houden met een volle kerk.
Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 11,5 jaar. Op de website en in de komende Morgenster kunt u
er meer over lezen.
Pastor Winfried Kuipers
DAUWTRAPPEN EN OPENLUCHTMIS OP HEMELVAART OF PINKSTEREN
Op hemelvaart (13 mei) en Pinksteren (23 mei) zullen we waarschijnlijk nog steeds met een beperkt aantal
kerkbezoekers rekening moeten houden. Daarom heb ik iets bedacht waar toch wat meer mensen aan deel
kunnen nemen: een openluchtmis ergens in de Groenzoom. En wel ’s ochtends vroeg: 6.30 uur. Het is de
bedoeling dat u daar van huis uit lopend heen komt: vóór zonsopgang vertrekken om onderweg de zon te zien
opkomen. Deze activiteit wordt coronaproof gehouden: we lopen net als de Emmaüsgangers 2 aan 2 volgens
een zelfgekozen route van 5 kilometer naar de Groenzoom en alle deelnemers krijgen van mij een (bijbel)tekst
met een aantal vragen om onderweg over te praten. Op de plaats van de openluchtviering houden we allemaal
1,5 meter afstand en houden we alle andere coronamaatregelen in acht.
Dit plan heeft de goedkeuring van de gemeente Lansingerland en de Veiligheidsregio Rijnmond, waar ik
het gemeld heb. Om onvoorziene en oncontroleerbare toeloop te voorkomen zal deze activiteit niet in de
plaatselijke kranten en media bekendgemaakt worden en wordt de plaats van de
H. Mis niet gepubliceerd. Tevens is het verplicht zich aan te melden via
redactiepastoraalteam@parochieChristusKoning.nl met vermelding van aantal deelnemers, en, als u alleen
bent, uw huisadres zodat we koppels kunnen samenstellen. In de bevestiging van de aanmelding krijgt u de
tekst met vragen en de exacte plek in de Groenzoom waar de openluchtviering plaatsvindt. In principe wordt
de openluchtviering op hemelvaart gehouden, maar bij slecht weer stellen we het uit tot Pinksteren.
Parochianen die verder dan 5 kilometer van de Groenzoom wonen kunnen ook deelnemen maar zij krijgen
dan een startpunt toegewezen waar ze met de fiets of auto heen kunnen gaan. S.v.p. vermelden bij uw
aanmelding.
Pastor Winfried Kuipers
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Zoals u waarschijnlijk nog kunt herinneren, heeft dit eind vorig jaar al in het kerkbericht gestaan, maar voor
de volledigheid nog maar eens vermelden bij de officiële uitreiking op de dag vóór koningsdag, dat het onze
koning heeft behaagd mevrouw Elly Carati te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij willen haar
en natuurlijk de andere gedecoreerden bij deze van harte feliciteren met hun prachtige onderscheidingen.

