PAROCHIE CHRISTUS KONING
Parochiekern O.L.V. Visitatie, Bleiswijk
Parochiekern St. Willibrord, Bergschenhoek
Parochiekern O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs
Parochiekern H. Bartholomeus, Nootdorp / Ypenburg
Parochiekern H. Joannes de Dooper, Pijnacker

Kerkgeeltje 12 t/m 26 januari 2020
Openingstijden secretariaat: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur (woensdag gesloten)
kerkdienst terugkijken: www.kerkdienstgemist.nl

Vieringen:
op zondag om 11.00 uur een viering
op dinsdag van april t/m oktober om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid
met elkaar koffie te drinken
op dinsdag van nov. 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 12 jan. 2020

11.00 uur Woord-en-Communieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Gebedsintenties:
Marielle van der Knaap - Zwinkels
Di 14 jan. 2020

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

Zo 19 jan. 2020

11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gebedsintenties:
Paula en Joost Ammerlaan
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Zo 19 jan. 2020

15.00 uur Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 21 jan. 2020

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

Zo 26 jan. 2020

11.00 uur Themaviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gebedsintenties:
Johannes Nicolaas Maria de Wit
Johanna Henrica Antonia Maria Gresnigt – Spithoven
Marielle van der Knaap – Zwinkels
Adrianus Leonardus van der Helm
Na de viering koffie drinken in de pastorie
Zo 26 jan. 2020

19.00 uur IN DE RK KERK: IKO gebedsdienst voor de eenheid
Thema: Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.
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Kerkbalans 2020
Deze maand gaan we weer van start met de nieuwe actie kerkbalans. Doet u ook weer mee?
Mocht u onverhoopt geen brief krijgen, geven kan altijd!
Rabobank NL47 RABO 0107 6002 42 t.n.v. PCK OLV Visitatie Bleiswijk.

Eten en ontmoeten in Bergschenhoek
Het initiatief van diaken Vrijburg en zijn kookteam is een groot succes. Daarom zijn voor
2020 in de parochiezaal van Bergschenhoek,
Smitshoek 120, weer 9 nieuwe data
vastgesteld voor het gezamenlijke eten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 16 januari 2020
Donderdag 20 februari 2020
Donderdag 19 maart 2020
Donderdag 23 april 2020
Donderdag 21 mei 2020
Donderdag 18 juni 2020
Vakantie
Maandag 21 september 2020
Maandag 19 oktober 2020
Maandag 23 november 2020

Het idee achter dit initiatief is dat mensen
tijdens het eten andere mensen ontmoeten. U kunt bijvoorbeeld eens uw buurvrouw meenemen
die anders alleen thuis moet eten. Het is voor ieder die het gezellig vindt om mensen te
ontmoeten en het fijn vindt om samen te eten.
Wij hopen ook komend jaar weer nieuwe mensen te mogen begroeten.
Er wordt een warme maaltijd geserveerd bestaande uit drie gangen: soep, hoofdgerecht en een
dessert.
Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur welkom, de maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt om 19.00
uur.
De kosten bedragen € 4,00 per persoon.
Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van te voren via de mail:
etenenontmoeten@parochiechristuskoning.nl met vermelding van de datum. Of u neemt
contact op met het kerkkantoor 010-5212519.

Zondag 26 januari in onze kerk: IKO Gebedsdienst voor de eenheid
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de
Christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28
naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.
U bent van harte welkom op 26 januari om 19.00 uur in onze kerk.

Voor in de agenda: 27 t/m 29 maart 2020 Kloosterweekend
In het weekend van vrijdag 27 t/m zondag 29 maart 2020 organiseert de parochie Christus
Koning een kloosterweekend bij de Birgittinessen in Weert.
Thema dit jaar is: Vrijheid.
Gaat u mee? Meer info volgt in de komende Morgenster.
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