Kerkgeeltje 30 juni t/m 14 juli 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 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
Zo 30 juni 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Jan van der Maas
Ineke de Hoog - Stol

Di 2 juli 2019

09.00 uur

Eucharistieviering, na afloop koffie drinken in de pastorie
Voorganger: Pastor W. Kuipers

Zo 7 juli 2019

11.00 uur

Familieviering (Woord-en-Communie) m.m.v. J.W. Koen
Voorganger: Pastor T. Halin
Cornelis Jozef Olierook
Jan van der Maas
Johannes Nicolaas Maria de Wit
Eduardus Josephus van Kester
Maria Barbara Catharina van der Knaap - Zwinkels
Na afloop van de viering koffie drinken in de pastorie

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 9 juli 2019

09.00 uur

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

Zo 14 juli 2019

11.00 uur

Eucharistieviering, stille viering
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Anthonius Theodorus Burger
Agnes Maria Juliana Ammerlaan

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Z.O.Z

Eten en Ontmoeten: Hartverwarmend
Eten en Ontmoeten: Hartverwarmend is een initiatief van
de diaconie van de parochie waarbij diaken Dick Vrijburg
helpt met koken. Samen eten is een belangrijk element in
de samenleving. De tafel als ontmoetingsplek en
verbindend element. Dit is niet onopgemerkt gebleven in
onze parochie, daarom na de zomer gaan we weer volop
van start met de vrijwilligers en nu in de verschillende
kernen in de parochiehuizen.
Eerste donderdag van de maand Pijnacker
Tweede woensdag van de maand Berkel
Derde donderdag van de maand Bergschenhoek
De laatste maandag van de maand Nootdorp
En voor de mensen uit Bleiswijk hoor ik u denken? De
mensen uit Bleiswijk zijn hartelijk welkom in
Bergschenhoek of op een andere locatie Eten en
Ontmoeten, Hartverwarmend nodigt u uit voor het komend
seizoen. Voor een ieder die het gezellig vindt om mensen te ontmoeten en het fijn vindt om samen te eten.
De warme maaltijd bestaat uit drie gangen: soep, hoofdgerecht en een dessert. Wij koken graag een maaltijd voor u.
Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur welkom, de maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt om 19.00 uur.
Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van te voren via onze nieuwe coördinator Anja Vrijburg:
etenenontmoeten@gmail.com of via het kerkkantoor 010-5212519.
Vergeet niet uw naam en de locatie waar u wilt eten te vermelden.
De kosten bedragen 4,00 euro per persoon.

Pre Marriage en Marriage Course
Vanaf 6 september en 27 september 2019 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit
ons Bisdom een Marriage Course en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in
Leidschenveen en in Rotterdam.
De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en
blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in
gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de
toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor. In
de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de
benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst
samen aan de orde. Maar niet enkel in theorie:
De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en
ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de
cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie
wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.
De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een
belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen gebaseerd op de Marriage Course
en Pre Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere
voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek
wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.
Aanmelden kan heel gemakkelijk via bovenstaande links van de Bisdom website. De aanmeldgegevens komen alleen
beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het
cursusaanbod.
Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres.
Met hartelijke groet,
Tjeerd Visser, vicaris-generaal
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
t.visser@bisdomrotterdam.nl
www.bisdomrotterdam.nl

