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 8 t/m 22 maart 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
11.00 uur Presentatieviering 1e communicanten m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Gebedsintenties:
Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
David Widjaja
Aad en Wil Vollebregt
Extra collecte voor de bisschoppelijke vastenactie
Zo 8 mrt. 2020

Di 10 mrt. 2020

10.30 uur Uitvaart de heer P.C.M. van den Bosch
Voorganger: Diaken D. Vrijburg

Zo 15 mrt. 2020

11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gebedsintenties:
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Mariëlle van der Knaap – Zwinkels
David Widjaja
Zo 15 mrt. 2020

15.00 uur Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 17 mrt. 2020

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

Zo 22 mrt. 2020

11.00 uur Themaviering (woord-en-communie) m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Gebedsintenties:
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Mariëlle van der Knaap – Zwinkels
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
David Widjaja
Na de viering koffie drinken in de pastorie
Zo 22 mrt. 2020

16.00 uur Concert Coro Vocalis
Onder leiding van Dick van der Lecq
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Overleden
Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:
4 maart 2020: Petrus Cornelis Maria van den Bosch, 96 jaar
Dat hij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen
ondervinden.
In verband met de uitvaart van de heer v.d. Bosch op dinsdag 10 maart zal de reguliere
dinsdagochtendviering komen te vervallen.

8 maart collecte voor de vastenactie
Net als in voorgaande jaren steunt onze parochie in de
vastenperiode weer een project van de Bisschoppelijke
Vastenactie. Het project waarvoor we uw financiële steun
vragen gaat over traumaverwerking en verzoening in ZuidSoedan. Samen met RECONCILE (Resource Centre for Civil Leadership International) wil
Vastenactie de verschillende gemeenschappen in de stad Yei in Zuid-Soedan helpen de cyclus
van geweld te doorbreken.
Nu doneren kan ook via: IBAN-nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Vastenwandeling zondag 22 maart ‘Werken aan je toekomst’
Op zondag 22 maart organiseert de MOV een vastenwandeling.
Tijdens de wandeling willen we ons bezinnen op onze relatie met
mensen dichtbij en veraf. Concreet wil dit zeggen dat we met de
vastenwandeling aansluiten bij ons project van de vastenactie.
Aanmelden is niet nodig, zorg dat je op tijd bent. Aanvang 14.30
uur.
We wandelen ongeveer 45 minuten, samen met een moment van
bezinning zijn we met een uur weer terug.
Start en finish plaats: Bar restaurant 't Zeeltje, Kooilaan 3, 2665 KR
Bleiswijk.
De wandeling eindigt weer bij de vertreklocatie. Het restaurant is dan open, dus als u daar zelf
behoefte aan heeft kunt u daar op eigen kosten natuurlijk altijd iets gebruiken.

Concert Coro Vocalis
Zondag 22 maart verzorgen CORO VOCALIS en organist Rien
Donkersloot een concert met op het programma Engelse Anthems
en Hymnes. Het programma volgt in een vrije interpretatie de
klassieke misonderdelen. De Anthems worden afgewisseld met
hymnes (waarbij op een aantal momenten ruimte is voor
samenzang) en orgelsolo’s.
Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis met na
afloop een deurcollecte.

Lezing ‘Gelovig ongeloof’ door Jean-Jacques Suurmond
De kerkenraad van de 'Open Hof' heeft het initiatief genomen om dit seizoen een
aantal thema-avonden te organiseren over geloof en maatschappelijke
ontwikkelingen. Op donderdag 2 april zal dominee Jean-Jacques Suurmond
spreken over 'Gelovig ongeloof'.
De kerkenraad wil graag belangstellenden van alle Bleiswijkse
kerkgenootschappen bereiken. U bent daarom van harte uitgenodigd.
De lezing begint om 20.00 uur in de ‘Open Hof’ Dorpsstraat 50 in Bleiswijk (zaal
open vanaf 19.30 uur).

Dinsdagochtendviering
Er is iedere dinsdagochtend om 9.00 uur een eucharistievieringviering. Na afloop drinken we
gezellig koffie. U bent van harte uitgenodigd!
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