Kerkgeeltje 24 maart t/m 7 april 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 24 maart 2019 11.00 uur
Gebedsintenties:

Themaviering (woord-en-communie) m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Cornelis Jozef Olierook
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Dick van den Berg
Anthonius Theodorus Burger
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Anna-Maria Helena van Hoeckel – Broeren
Antonia Maira de Jong – van der Sman
Extra collecte voor de vastenactie
Na de viering koffie drinken in de pastorie

Di 26 maart 2019 09.00 uur

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

Di 26 maart 2019 10.30 uur

Uitvaart mevr. M.E. Mertens - Koot
Voorganger: Diaken D. Vrijburg

Zo 31 maart 2019 11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Theo en Sjef van Deursen

Gebedsintenties:
Di 2 april 2019

09.00 uur

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

Zo 7 april 2019

11.00 uur

Eucharistieviering (stille viering)
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Anthonius Theodorus Burger
Jan van der Maas

16.30 uur

Crucifixion concert Coro Vocalis o.l.v. Dick van der Lecq
Toegang vrij, na afloop is er een deurcollecte

Gebedsintenties:

Zo 7 april 2019

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:
19 maart 2019: Maria Elisabeth Mertens – Koot, 82 jaar
Dat zij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Lezing in Pijnacker over het lijden van Jezus aan de hand van de lijkwade van Turijn
Donderdagavond 28 maart a.s. zal in het teken staan van de Veertigdagentijd, de
voorbereidingstijd op Pasen. Deze avond wordt er ingezoemd op het lijden van Jezus. Wat
betekent het dat Jezus geleden heeft? Wat maakt zijn lijden anders dan het lijden van
anderen? Wat betekent zijn lijden voor mijn leven en voor de kerkgemeenschap? Eliza
Oudshoorn zal deze avond de lezing verzorgen over het lijden van Jezus aan de hand van de
lijkwade van Turijn.
Het programma van de avond bestaat uit twee delen.
Het eerste deel van de avond bestaat uit een lezing over de geschiedenis van de lijkwade van
Turijn, waarom de kans groot is dat deze werkelijk van Jezus is en wat het lijden van Jezus
betekent. Na een korte pauze volgt er een meer meditatieve lezing, waarin we Jezus volgen
vanaf het laatste avondmaal tot aan zijn verrijzenis. Dat doen we aan de hand van de lijkwade
en teksten uit de Psalmen.
De lezing wordt gehouden in het parochiehuis van de Joannes de Dooperkern in Pijnacker, Oostlaan 38-A.
Zaal open 19.30.uur Aanvang lezing en meditatie 20.00 uur

Lustrum De Passion Bleiswijk
Sinds november 2018 is de werkgroep De Passion Bleiswijk weer bezig met de
voorbereidingen voor de eigentijdse vertolking van het passieverhaal op Goede
Vrijdag 19 april 2019. Middenkoor Lesito aangevuld met gastleden is op 21 januari
gestart met het instuderen van liederen die dit lijdensverhaal zullen ondersteunen.
Met elkaar wordt hard gewerkt en zal dit initiatief van de Gereformeerde Kerk De
Open Hof en RK Kerk OLV Visitatie voor de vijfde keer gestalte krijgen en daar zijn
we trots op!
Er wordt gestart met een stille tocht, waarbij u van harte welkom bent. Anders dan in
voorgaande jaren is, dat er niet op het plein vóór de kerk, maar ín De Open Hof
verzameld wordt om 19.30 uur. Dominee Loeve zal hier om 19.35 uur een kort
welkomstwoord en gebed uitspreken. Vervolgens zal zij om 19.40 uur de stille tocht
voorgaan, gevolgd door de kruis- en lichtdragers, (gast-)leden van Lesito en u als
belangstellende. Daarna start om 20.00 uur de Passion Bleiswijk in de OLV Visitatie.
Vanaf 29 maart zijn gratis toegangskaartjes aan te vragen via:
olvpassion2019@gmail.com. Per aanvraag worden 2 kaartjes verstrekt. Deze zijn
genummerd, de banken/stoelen niet. U heeft dus geen vaste zitplaats. Heeft u geen
internet of e-mail dan is er vast iemand anders die voor u een aanvraag wil doen.

Concert The Crucifixion door Coro Vocalis onder leiding van Dick van der Lecq
Op zondag 7 april verzorgt Coro Vocalis onder leiding van Dick van der Lecq een uitvoering
van The Crucifixion van de Engels componist Sir John Stainer (1840-1901). Rien Dondersloot
bespeelt het orgel. De twee solisten zijn Bas Volkers (tenor) en Christiaan Peters (bas).
Dit werk vertelt het lijdensverhaal van Jezus in een zeer kleurrijk klankpalet. Stainer
componeerde vooral kerkmuziek. The Crucifixion wordt wel gezien als zijn “Magnum Opus” en
is in Engeland niet meer weg te denken in de tijd voor Pasen. Ook in Nederland heeft het werk
ruime bekendheid verworven, minder groots opgezet als bijvoorbeeld Bach’s Matheus
Passion, maar evenzeer indrukwekkend. Het werk wordt omlijst door koor- en samenzang.
Het concert begint om 16.30 uur, de toegang is vrij en na afloop is er een deurcollecte.

Plantjesverkoop PCI
Op Palmzondag, 14 april, na de kerkdienst van 11.00 uur, verkoopt de PCI weer mooie
voorjaarsplanten en bollen.
De opbrengst komt ten goede aan de PCI (Parochiële Caritas Instelling), om mensen te helpen die
extra ondersteuning nodig hebben.

Paaseieren zoeken
Op Paaszondag 21 april, verstoppen de paashazen weer eitjes voor de kinderen in de
pastorietuin.
Na de viering van 11.00 uur mag je komen zoeken.
De paashazen vragen een kleine bijdrage in de collectebus, de opbrengst wordt geschonken
aan een goed doel.

Voedselbankactie
Gedurende de gehele vastentijd zamelen we voedsel in voor de voedselbank. Achter in de kerk staat de winkelwagen
waarin u uw houdbare levensmiddelen kunt deponeren.

