Parochiekernen:
St. Willibrord, Bergschenhoek
O.L.V. Visitatie, Bleiswijk
O.L.V. Geboorte Berkel en Rodenrijs
Joannes de Dooper, Pijnacker
H. Bartholomeus, Nootdorp-Ypenburg

Willibrordklanken 2019 no. 80
De volgende Willibrordklanken komt uit op 6 oktober 2019. U kunt tot 30 september de
gebedsintenties opgeven voor de periode van 6 oktober tot en met 3 november 2019.
Zondag 18 augustus

Zaterdag 24 augustus en
zondag 25 augustus

Zondag 1 september

Zondag 8 september

Zaterdag 14 september en
zondag 15 september

Zondag 22 september

Overleden ouders Knoop-Flikweert
Johannes Adrianus Kurver
Jan van Dijk
Johan van Paassen
Arie Kurver
65 jaar getrouwd Wim Schols & Coby Dumas
Maria Anna van Dijk- Zwakkenberg
Margaretha Johanna Driesen- Roseleur
Margaretha Johanna in 't Veen-Vollebregt
Gerardus in 't Veen
Arie Kurver
Petronella Johanna Maria in 't Veen-Vrolijks
Marga Dolphijn-Hendriksen
Petrus Johannes Spruit
Kees Jansen
Arie Kurver
Ben van Dijk
Ursula Elisabeth Segers
Johannes Adrianus Kurver
Ouders In ’t Veen-Wooning
Arie Kurver
Voor een overleden biddende moeder en haar gezin
Maria Anna van Dijk-Zwakkenberg
Margaretha Johanna Driesen-Roseleur
Toon Zwakkenberg
Arie Kurver
Ursula Elisabeth Segers
Margaretha Johanna in 't Veen-Vollebregt
Gerardus in 't Veen
Anke Spuijbroek-van den Broek
Johannes Adrianus Kurver
Overleden familie Van Dijk-vd Burg
Hendrik Kool
Tom van Veen
Arie Kurver
Willibrorda Clementia Maria Smit-Buitendijk
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Zaterdag 28 september en
zondag 29 september
Zondag 6 oktober

Ben van Dijk
Arie Kurver
Marga Dolphijn-Hendriksen
Petrus Johannes Spruit
Fam Hoogenes-Lexmond
Arie Kurver
Ursula Elisabeth Segers

Lief en Leed:
Overleden op: 12 juni Maria Theodora de Heer-Benschop
17 juni Adrianus Hermanus Kurver
30 juni Geertruida Johanna van Dijk-Kurver
6 juli Hendrik Halm
10 juli Johanna Maria Louisa Spuijbroek-van den Broek
5 aug Michael Geoffrey Hooper
8 aug Gijsbertus Anthonius Maria Bank
Eten en Ontmoeten
VAN ZOMERSE LEKKERNIJ NAAR WINTERSE KOST
19 september organiseert de drie KBO’s en PCOB Lansingerland gezamenlijke een bijeenkomst! Met het
onderwerp ETEN. Niet over wat we niet mogen of moeten eten, maar gewoon over lekker eten, alleen
of met elkaar. Hoe maken we het eten smakelijk, en nemen we de tijd om het eten met liefde klaar te
maken en met vreugde op te eten.
Jacqueline De Goede neemt ons mee in de wereld wat goed is voor de inwendige mens. Zij kan ons alles
vertellen over groente en fruit en over het klaarmaken van de spijzen.
Ook vertelt Jacqueline waar we op kunnen letten bij het kiezen en kopen van producten.
De middag begint om 14.00 uur. U wordt ontvangen met koffie of thee en een zomerse lekkernij. In de
pauze wordt er een drankje geschonken en proeven we van verschillende hapjes van de
bovengenoemde jaargetijde.
Na de pauze gaan we verder met een verhalende bingo met verrassende prijsjes.
Rond 16.30 uur sluiten we het eerste gedeelte van de middag af.
Voor de koffie/thee en drankje betaalt u € 5,--. (Er is plaats voor 80 personen!)
U hoeft dan niet naar huis want:
Vanaf 17.00 uur bent u welkom bij “Eten & Ontmoeten Hartverwarmend”
Eten & Ontmoeten Hartverwarmend nodigt eenieder uit om samen aan tafel te gaan. Onder leiding van
Pastor Dick Vrijburg bereiden vrijwilligers een drie gangen warme maaltijd voor. Om 17.30 uur begint de
maaltijd en eindigt om 19.00 uur.
De kosten voor deze maaltijd bedragen € 4,-- per persoon.
opgeven kan tot uiterlijk 16 september. (Er is plaats voor maximaal 50 personen)
etenenontmoeten@parochiechristuskoning.nl of jamvdburg@planet.nl
Locatie:
Parochiezaal
19 september;
van 14.00–16.30 uur VAN ZOMERSE LEKKERNIJ NAAR WINTERSE KOST
van 17.00–19.00 uur ETEN & ONTMOETEN HARTVERWARMEND
Vergeet u niet op tijd aan te melden voor ETEN & ONTMOETEN HARTVERWARMEND,
want er is voor maximaal 50 personen plaats.
Bent u niet in de gelegenheid om naar VAN ZOMERSE LEKKERNIJ NAAR WINTERSE KOST te komen
maar wel naar ETEN & ONTMOETEN HARTVERWARMEND dan bent u ook hier van harte welkom.
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Berichteninbox
Beste mensen,
Het herstel van mijn heupoperatie is goed verlopen, vanaf 3 augustus heb ik mijn werkzaamheden weer
opgepakt. Ik wil u hartelijk bedanken voor de belangstelling de afgelopen weken, door middel van een
kaartje, mailtje watsappje en uw gebed. Uw medeleven was hartverwarmend.
Dick Vrijburg, diaken

Uitnodiging ALPHA reünie
WIE:

Voor iedereen die de afgelopen 20 jaar de ALPHA heeft gevolgd in
de Parochie Christus Koning. Uw partner is uiteraard ook van harte
welkom!
WAT:
Een reünie om dit te vieren! Hier is gelegenheid om elkaar in een
gezellige en ontspannen sfeer te ontmoeten.
WAAR:
In het Parochiehuis van Nootdorp, Veenweg 36.
WANNEER: Op zaterdag 31 augustus van 14.00 tot 16.30 uur heten wij jullie
van harte welkom!
GRAAG TOT ZIENS OP 31 AUGUSTUS!
Team ALPHA Parochie Christus Koning,
Cees van Oosterhout, Ronald en Jacinta Bunnik, Margareth Hooijmans en Yvonne Hulst.
Voor vragen kunt ons mailen naar alphaparochiechristuskoning@gmail.com.
Of bellen naar Jacinta Bunnik tel. 06 45647007

20e Alpha in september in Nootdorp
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk
geloof die ook in Nootdorp wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen in 169
landen een Alpha gevolgd. In Nootdorp gaat op 19 september a.s. om 20.00 uur een Alpha van start. In
10 interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te
leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke
bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in
kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.30 uur tot 21.30 uur op pastorie aan de
Veenweg 36 in Nootdorp . In Nederland hebben ruim 270.000 mensen een Alpha gevolgd.
Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom! Alpha geeft je de kans om de
zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al
je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem
contact op met Jacinta Bunnik telefoonnr. : 06-45647007 ofvia email
AlphaParochieChristusKoning@gmail.com
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Zondag 6 oktober om 16 uur Marialof
Traditiegetrouw vieren wij op de eerste zondag van mei en van oktober het Marialof. In deze
viering van woord en gebed vereren wij onze Hemelse Moeder. Dit alles wordt afgewisseld met
Marialiederen die iedereen kan meezingen. Het is een ervaring om op vele gezichten de
herkenning en de beleving te zien. Van lieverlee is dit Marialof een regionaal gebeuren
geworden waar naar uitgekeken wordt.
Voorganger in het Marialof van 6 oktober is onze oud-bisschop Monseigneur A. van Luyn.
Wij zien er naar uit om velen uit onze grote parochiegemeenschap en soms ook van ver
daarbuiten, te mogen begroeten en welkom te heten.
Zondag 6 oktober dus, om 16.00 uur, in de St. Willibrord kerk in Bergschenhoek.
Namens de pastoraatsgroep,
Ria in ’t Veen – van Winden, portefeuillehouder liturgie

Voor in de agenda:
31 augustus
ALPHA reünie, van 14.00 tot 16.30 uur, parochiehuis Nootdorp, Veenweg 36
19 september
Eten en Ontmoeten i.s.m. de KBO
van 14.00–16.30 uur VAN ZOMERSE LEKKERNIJ NAAR WINTERSE KOST
van 17.00–19.00 uur ETEN & ONTMOETEN HARTVERWARMEND
19 september
Start ALPHA om 20.00u in Nootdorp
22 september
Na de zondagviering is er koffiedrinken in de parochiezaal. Komt u ook? U bent van harte
welkom.
6 oktober
Marialof om 16.00 uur, voorganger onze oud-bisschop Monseigneur A. van Luyn

