Kerkgeeltje 7 t/m 21 okt. 2018
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 zaterdag elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering
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 7 okt. 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Lesito (50 jarig bestaan van Lesito)
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Overleden familie Ballering
Sjaak en Sandra Huijers
Wim Groenewegen
Maria v.d. Burg
Overleden ouders v.d. Burg – Kurver
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Thea Haak – Ruijgrok
Na afloop koffie drinken in het parochiehuis

Zo 7 okt. 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 9 okt. 2018

09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, aansluitend rozenhoedje bidden,
na afloop koffie drinken
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Overleden ouders Lexmond-van den Berg

Za 13 okt. 2018

19.00 uur

IN DE PIUS X KERK RODENRIJS: presentatieviering Pastor T. Halin

Zo 14 okt. 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia (Oogstdankdag)
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Grietje Thuis – de Heij
Theodora Elizabeth Cornelia Ruijgrok
Extra collecte voor de stichting Baobab Kids

Di 16 okt. 2018

09.00 uur

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

Zo 21 okt. 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia (vrijwilligersdag)
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Zo 21 okt. 2018

Theodora Elizabeth Cornelia Ruijgrok
Jan van Oosterhout
Extra collecte i.v.m. missiezondag
Na afloop brunch voor de vrijwilligers die zich hiervoor hebben
opgegeven
15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:
Anthonius Theodorus Burger, 82 jaar
Dat hij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

De Gerardus scheurkalender is weer te koop
Voor slechts € 7,25 kunt u in het bezit komen van deze inspirerende en humoristische scheurkalender. Ze zijn te koop
bij mevr. Bep Rutten – Lexmond, tel. 5214026 of bij het kerkkantoor, tel. 5212519 of
secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl

Oogstdankdag 14 oktober
Om de kerk op oogstdankdag weer mooi te kunnen versieren doen we een oproep aan alle tuinders om groente en
fruit (komkommers, tomaten, paprika’s en aubergines) in te leveren op het kerkkantoor. Dit kan in de week voor 14
oktober tijdens de openingstijden. Na de viering zullen alle spullen worden gedoneerd aan de voedselbank.

Vrijwilligersdag zondag 21 oktober
Op zondag 21 oktober vieren we vrijwilligersdag. Alle vrijwilligers
zijn dan na de viering van 11.00 uur van harte welkom in het
parochiehuis voor een gezellige brunch.
We hebben inmiddels alle vrijwilligers zoveel mogelijk per email
benaderd. Degene waarvan wij geen email-adres hebben,
hebben een uitnodiging per post gekregen.
Bent u vrijwilliger en heeft u onverhoopt geen uitnodiging
ontvangen dan kunt u zich natuurlijk alsnog aanmelden voor de
brunch bij het kerkkantoor (tel. 5212519 of
secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl)

