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

Parochieklanken 2018 no. 71
De volgende Parochieklanken komt uit 2018. U kunt tot 28 oktober 2018 de gebedsintenties
opgeven voor de periode van 3 november 2018 tot 8 december
Zondag 7 oktober

Zaterdag 13 oktober
Geen avondmis

zondag 14 oktober
Oogstdankdag

Zondag 21 oktober

Donderdag 25 okt
Zondag 28 oktober
Vrijdag 2 november

Marga Dolphijn-Hendriksen
Seda Ogandzhanyan
Petrus Johannes Spruit
Familie Hoogenes-Lexmond
Riet van Dijk-Lexmond, Anton en John van Dijk, Rick van der Goes
Gerarda Wilhelmina Maria Vonk
Familie in ’t Veen-Platzek
Kees Jansen
Gerardus in ’t Veen
Margaretha Johanna in ’t Veen-Vollebregt
Margaretha Johanna Driesen-Roseleur
Maria Anna van Dijk-Zwakkenberg
Tom Vismans
Jan van Dijk
Kees van Dijk
Theo Lexmond
Petronella Geertruida Maria Verkuijl-van Lint
Leonardus Willebrordus van Dijk
Aad Wooning
Ouders Buitendijk-in ‘t Veen
Ouders in ´t Veen-Wooning
Marinus Cornelis Knoop en Willemina Knoop-Flikweert
Riet van Dijk-Lexmond, Anton en John van Dijk, Rick van der Goes
Voor de zielenrust van Hendrik Kool
Ouders Kerver Storre, Jan Kerver, Ouders Kurver-Heezen
En speciaal voor de overledenen van het afgelopen jaar:
Cornelis Adrianus Jansen
Anthonius Cornelis Hoogenes
Petronella Geertruida Maria Verkuijl-van Lint
Maria Anna van Dijk-Zwakkenberg
Margaretha Johanna Driesen-Roseleur
Leonardus Willebrordus van Dijk
Ariana Jacoba Maria Lansbergen-van Ettinger
Anthonius Lambertus Zwakkenberg
Bernardus Anthonius Jozef van Dijk
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Zondag 4 november

Zaterdag 10 en
zondag 11
november

Marga Dolphijn-Hendriksen
Seda Ogandzhanyan
Petrus Johannes Spruit
Gerarda Wilhelmina Maria Vonk
Gerardus in ’t Veen
Margaretha Johanna in ’t Veen-Vollebregt
Familie Lexmond-Wooning

Lief en leed: Gedoopt op 9 september: Rens Lamers, Jill van Wijk en Louise Westerhof
Overleden: 3 september: Anthonius Lambertus Zwakkenberg
27 september: Bernardus Anthonius Jozef van Dijk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van het pastorale team:
Pastorale zorg, eerste aanspreekbare
Het is fijn dat we als pastoraalteam nu voltallig zijn, met de komst van pastor Halin. Dit geeft
ons pastores de mogelijkheid om meer aandacht te hebben voor pastorale zorg binnen onze
parochie en aandacht te blijven houden voor onze parochianen en de vrijwilligers. Wel hebben
binnen onze parochie 5 kernen en 4 fulltime pastores, beschikbaar voor de eerst aanspreekbare
pastor, dat betekent dat een van de pastores een dubbele taak heeft als eerst aanspreekbare.
Na goed overleg en een nieuwe taakverdeling is er besloten dat ik deze taak op mij neem.
Waardoor ik eerst aanspreekbare van Nootdorp combineer met eerst aanspreekbare van
Bergschenhoek. Vanaf vrijdag 26 oktober zal ik in grote regelmaat op vrijdag in Bergschenhoek
zijn. Wilt u echter mij spreken dan is het altijd goed om even van tevoren te bellen of ik
aanwezig ben. Natuurlijk is een afspraak op een andere dag ook mogelijk.
Vrijdags om 12.30 uur bid ik het middaggebed en gebruik ik de lunch. Het zou natuurlijk
gezelliger zijn om dat samen met u te doen. Wilt u mee bidden en of eten, dan bent u hartelijk
welkom op de pastorie, mijn verzoek is wel aan u om zelf een lunchpakket mee te nemen.
Koffie en thee daar zorgen we voor en is aanwezig.
Ik zorg dat ik dan in Bergschenhoek ben, zodat u niet voor niets met uw lunchpakket voor de
deur staat.
Zo hoop ik samen met de collega’s pastores, de pastoraatsgroep en de locatieraad de lijnen met
u, onze parochianen en onze vrijwilligers zo kort mogelijk te houden.
Dick Vrijburg, Diaken

Nieuws van parochiekern St. Willibrord
Donderdag 18 oktober is om 10.00 u de Algemene Ziekenzalving in Bergschenhoek.
U kunt zich hiervoor nog opgeven bij mevrouw Tiny van der Goes, telefoon 010-5213080
of via het secretariaat. Na afloop van deze viering is er een kopje koffie in de parochiezaal.
De reguliere viering en het rozenkransgebed vervallen deze ochtend.
Vrijdag 2 november herdenken wij alle overledenen en speciaal hen die ons het afgelopen jaar
zijn ontvallen. Na de viering van 19.00 u en de tocht naar de begraafplaats is er gelegenheid om
na te praten bij een kopje koffie in de parochiezaal.
---------------------------------------------------------------------------------
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Algemeen nieuws:
Ook voor volgend jaar is er weer een Gerarduskalender te koop. Mevrouw Lucia Driesen heeft
ze voor u beschikbaar vanaf de KBO-middag in november.

Nieuws uit het bisdom:
Uitnodiging b.g.v. afsluiting bedevaartseizoen
Zaterdag 13 oktober sluiten we in het Bedevaartsoord van de Martelaren van Gorcum het
bedevaartseizoen 2018 officieel af’, zegt pastoor Jack Glas, tevens custos van het
Bedevaartsoord. ‘Tijdens de opening van het bedevaartseizoen heeft Mgr. Van den Hende het
Ciborium ingezegend. Daarna hebben we een als Bisschoppelijke Brielse Commissie een tal van
activiteiten mogen organiseren, met als hoogtepunt de Nationale Bedevaart op zaterdag 7 juli.
Nu zijn we aan het einde gekomen van dit seizoen. Net als de opening van het
bedevaartseizoen willen we dit moment markeren met een plechtige viering.’
Het programma is als volgt:
14:30 uur
Ontvangst
15:00 uur
Welkomstwoord door de custos met een terugblik op het afgelopen seizoen en
een eerste vooruitblik op het seizoen 2019.
15:30 uur
Plechtige vespers geleid door Mgr. J. van den Hende
16:00 uur
Informeel en einde
Mocht u samen met één of meer personen willen komen dan horen wij dat graag. U bent allen
van harte welkom!
Graag even aanmelden via Francis Wout.
E: f.wout@bisdomrotterdam.nl
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