PAROCHIE CHRISTUS KONING
Bartholomeusnieuws Nootdorp-Ypenburg
Eerstaanspreekbare: DiakenVrijburg@ParochieChristusKoning.nl
Pastoraatsgroep:
LiturgieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Locatieraad:
SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Secretariaat:
Maandag t/m vrijdag 09:00 -12:00
Telefoon 015-3109159
SecretariaatNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

16 februari 2020
dag
Di
Do

Parochiekern
St. Willibrord, Bergschenhoek
datum tijd
Bijzonderheden
18
19.00 Vesperviering Rozenkransgebed Parochiekern O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs
Parochiekern O.L.V. Visitatie, Bleiswijk
20
13.30 Stille aanbidding
Parochiekern H. Joannes de Dooper, Pijnacker
20:30 Stille aanbidding
Verzet van 13 februari
Vr
21
08:55 Rozenkransgebed
09:15 Eucharistieviering
rs
Za
22
19.00 Eucharistieviering
Zo
23
09.15 Eucharistieviering
m.m.v. Laus Deo
7e zondag door het jaar
Leviticus 19, 1-2. 17-19
1 Korinthiërs 3, 16-23
Mattheüs 5, 38-48
Gebedsintenties: Joop Zaat, Catharina Segers-Matse, Jan de Gussem, Vincent van der Lans

In onze parochie
Programma van children of light
Children of Light is een parochiebrede jongerengroep (15-25 jaar)
van de parochie Christus Koning. Zij komen op de zondagavond
Children of samen bijeen in hun eigen jongerenruimte te Berkel en Rodenrijs
light
van 17:30-20:30 uur.
De avond begint met een gezamenlijke maaltijd die door de
jongeren is klaargemaakt. Daarna hebben zij het geloofsgesprek
en is er ruimte voor vragen. Het geloofsgesprek wordt begeleid door één van de
jongeren of door een gastspreker. De avond wordt afgesloten met een gebed. Als
bijdrage voor de maaltijd en materialen wordt €2,50 per keer gevraagd . Tot juni zijn er
de volgende data samenkomsten: 1 en 22 maart, 9 april, 3 en 17 mei, 6 en 28 juni. We vinden het leuk om
met zoveel mogelijk jongeren uit de parochie samen te komen en vriendschappen te onderhouden. Kom
een keer kijken of het wat voor je is.
• 17-20 februari: Werkzaamheden in en rond de kerk
Op maandag 17 februari start KPN met werkzaamheden in en rond de kerktoren om het antenne netwerk
5G klaar te maken. De werkzaamheden zullen tot en met donderdag 20 februari duren, waarbij er op 17 en
19 februari een hoogwerker op het terrein zal staan.
• 20 februari: Stille aanbidding ‘s avonds
Op donderdag 20 februari is er stille aanbidding van 20:30 tot 21:30 uur. Deze stille aanbidding is in de
plaats gekomen voor de aanbidding van 13 februari jl.. die door omstandigheden niet door kon gaan. U
bent van harte uitgenodigd om dit uur tot rust te komen.
• 8 maart: boekenmarkt in het Parochiehuis
Op 8 maart is er weer een boekenmarkt in het Parochiehuis. Het koffiedrinken na de viering zal dan tussen
de boeken zijn.
• 15 maart: Klaverjassen in het Parochiehuis
Bartholomeuskerk, Veenweg 36, te Nootdorp. De zaal is open om 13.00 en we beginnen om 13.30 uur met
klaverjassen. Deelname kost u € 5,00. Tussendoor wordt er een loterij gehouden, een lot kost €1,00. De
netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze Bartholomeuskerk. Informatie, Piet
Mooijman 015-3108379. Email;p.mooijman@ziggo.nl Met vriendelijke groet, Commissie Fondswerving.
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Binnenkort
• 27 maart: Op weg naar Pasen (2020) - Kloosterweekend: Ga jij/u mee?
In het weekend van vrijdag 27 t/m zondag 29 maart 2020, de 5e zondag van de veertigdagentijd
organiseert de parochie Christus Koning haar 2e kloosterweekend bij de Birgittinessen in Weert. Meer info
volgt onder andere in de Morgenster en via de nieuwsbrieven.
Gaat u mee? Schrijf de data alvast in uw agenda. Opgave voor deelname is mogelijk per email joke@laanonline.nl voor 1 maart 2020.
Wist u dat?
Valentinus van Rome, † 269, feest 14 februari
Valentinus zou priester zijn geweest ten tijde van keizer Claudius II. Hij was een wijs
en deugdzaam man, en stond in hoog aanzien bij zijn medechristenen; zelfs de
heidenen hadden groot respect voor hem. Zo drong zijn faam ook door tot de keizer
zelf. Deze wilde hem graag eens persoonlijk ontmoeten. Hij liet hem oproepen en
vriendelijk vroeg hij hem: 'Als u zo verstandig bent, hoe komt u er dan bij die
flauwekul van dat bijgeloof over Christus aan te hangen? Ik zou u heel graag in mijn
vriendenkring willen opnemen, maar dat zou wel betekenen dat u zich houdt aan de
Romeinse goden.'
Waarop Valentinus antwoordde: 'Dat zou u niet van mij verlangen, als u iets meer
wist van de heerlijkheid Gods; dan zou u beseffen dat Christus zijn zoon is.'Op de
vraag wat hij dan dacht over de aloude goden, zei Valentinus:
'Dat zijn alleen maar boze geesten.'Alle omstanders waren ontzet over dat antwoord
en vonden eigenlijk dat deze godslasteraar de dood verdiende. Maar de keizer was
onder de indruk en wilde deze christen graag nog wat beter leren kennen. De prefect
echter betoogde dat deze Valentinus een tovenaar was en dat hij met zijn kunsten de
keizer in zijn macht probeerde te krijgen. De keizer bemerkte dat hij zich niet langer
tegen het gevoelen van zijn raadslieden kon verzetten; hij zou er een volksopstand
mee riskeren. Daarom leverde hij Valentinus uit aan de prefect. Deze droeg hem op zijn beurt over aan
rechter Asterius. Toen Valentinus eenmaal voor hem stond, bad hij hardop dat God zo goed wilde zijn het
verstand van alle aanwezige heidenen te verlichten. Asterius veerde onmiddellijk op:
'Als uw God zoals u zegt licht is, dan zou ik wel eens willen zien of Hij iets van zijn licht aan mijn dochtertje
zou kunnen geven; ze is namelijk blind. Kan Hij dat, dan zal ik voortaan in Hem geloven.'Nu bad
Valentinus: 'Heer Jezus Christus, U bent het ware licht van deze wereld, verlicht ook hier uw dienares.' De
woorden waren nog niet verklonken of het meisje kreeg inderdaad het licht in haar ogen terug. Buiten
zichzelf van verbazing vielen Asterius en zijn vrouw voor Valentinus op de knieën en vroegen wat zij
moesten doen om christen te worden. De priester legde hun uit hoe zij zich daarop moesten voorbereiden.
Vervolgens ontving Asterius het doopsel tezamen met de andere veertig mensen van zijn huishouden.
Toen de keizer dit ter ore kwam, liet hij ze allemaal in de gevangenis werpen. Valentinus werd gefolterd en
tenslotte onthoofd. (bron:Heiligennet)
‘Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en
uw Vader verheerlijken die in de hemel is.’ Mat. 5:16 Willibrordusvertaling
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