Kerkgeeltje 10 t/m 24 febr. 2019
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 september om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid met elkaar koffie
te drinken
op dinsdag van okt. 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 10 febr. 2019

11.00 uur

Woord-en-Communieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Leo en Leny Ammerlaan – van Winden
Overleden ouders Rutten – van Rijn

Di 12 febr. 2019

09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken
Voorganger: pastor W. Kuipers

Zo 17 febr. 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Adriana Cornelia Maria van den Bosch
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Overleden fam. Oosterlaan - Moons

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 19 febr. 2019

09.00 uur

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

Za 23 febr. 2019

19.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. het oud-prinsenkoor uit Stompwijk
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Anna-Maria Helena van Hoeckel – Broeren
Antonia Maria de Jong – van der Sman
Wout en Jo van Wijk
Jan-Willem de Lange
Dick van den Berg

11.00 uur

Themaviering (Euch.) m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Dick van den Berg
Theodora Elizabeth Cornelia Ruijgrok
Anthonius Theodorus Burger
Jan van der Maas
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Frans van Hoeij
Na de viering koffie drinken in de pastorie

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Zo 24 febr. 2019
Gebedsintenties:

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap zijn van ons heengegaan:
2 februari 2019: Eduardus Josephus van Kester, 93 jaar
4 februari 2019: Catharina Gerarda in ’t Veen – Kurver, 95 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Concert Alphens kozakkenkoor en Klezmerband Nigun in Berkel en Rodenrijs
Op zondag 17 februari om 14.30 uur vindt in de O.L.V. Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs een bijzonder concert
plaats van het Alphens kozakkenkoor in samenwerking met de Klezmerband Nigun. De Russische liederen en vrolijke
kozakkenliedjes vormen een verrassende combinatie met het Jiddisch repertoire. Na het concert is er nog
gelegenheid om wat te drinken in ‘t Koetshuys. Kaarten kosten € 15,-- incl. koffie/thee in de pauze en zijn verkrijgbaar
bij Primera v.d. Poel en kantoorboekhandel van Atten via www.kaarten@alphenskozakkenkoor.nl.

Kloosterweekend
In het weekend van vrijdag 29 maart tot en met zondag 31 maart organiseert de Parochie Christus Koning een
kloosterweekend in de Abdij Maria Hart van de Zusters Birgittinessen, Maasstraat 17 in Weert.
Het weekend wordt geleid door diaken Dick Vrijburg en Joke Laan. De kosten bedragen € 105,-- vervoer is per eigen
auto. Opgave voor deelname is mogelijk via email: joke@laan-online.nl.

Eten en ontmoeten: hartverwarmend
Samen eten en ontmoeten. Diaken Vrijburg kookt samen met vrijwilligers graag een maaltijd
voor u. De warme maaltijd op donderdagavond 21 februari en donderdag 14 maart bestaat
uit drie gangen, soep, hoofdgerecht en een dessert. Er wordt geen alcohol geschonken.
Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur welkom in het parochiehuis van de Willibrorbuskerk,
Smitshoek 120 in Bergschenhoek. De maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt om 19.00 uur.
Voor de liefhebber is er daarna eventueel nog koffie of thee.
Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van te voren via 06 55142473 of
diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl.
De kosten bedragen 4,00 euro per persoon.
Ook voor Bleiswijkse parochianen is dit een hele leuke gelegenheid om met elkaar in contact
te komen. De maaltijd van 10 januari werd door verschillende Bleiswijkers bezocht en werd
als heel gezellig ervaren.

Zaterdagavondvieringen
Door het teruglopende aantal kerkbezoekers,
een teruglopend aantal vrijwilligers en de
extra kosten die een zaterdagavondviering
meebrengt, hebben de locatieraad en
pastoraatgroep besloten om de
zaterdagavondvieringen met ingang van 1
maart te laten vervallen.
De laatste zaterdagavondviering zal worden
gehouden op zaterdagavond 23 februari om
19.00 uur.
Dit zal een speciale viering worden ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
carnavalsvereniging De Otterrotters uit
Bleiswijk. Het oud-prinsenkoor van
carnavalsvereniging De Gaanders uit Stompwijk (The Old Princes in Harmony) zal die avond de viering verzorgen.
The Old Princes in Harmony is een mannenkoor bestaande uit oud-prinsen van carnavalsvereniging “De Gaanders”
uit Stompwijk. Het koor is opgericht in 1989 en sindsdien treedt het koor op tijdens het carnavalsfeest in Stompwijk.
Hoogtepunt is het optreden van The Old Princes in Harmony tijdens de carnavalsmis in de Sint Laurentiuskerk te
Stompwijk op de zondag tijdens het carnaval. De eerste keer dat het koor optrad schreef de dienstdoende pastoor
lovende kritiek in het plaatselijke weekblad. Hij hoopte vurig dat de mannen lid zouden worden van het kerkkoor. Het
was mede door deze opmerking dat in 1992 de zang tijdens de carnavalsmis volledig werd verzorgd door The Old
Princes in Harmony. Een traditie was geboren die tot op heden in stand wordt gehouden. De oud-prinsen hebben
ieder jaar een druk seizoen en genieten er ieder jaar weer van om de mensen te verblijden met hun gezang. Een koor
dat blijft groeien omdat er ieder jaar weer een nieuwe oud-prins aan wordt toegevoegd.
Ze zullen zaterdagavond 23 februari zingen in prinsen-outfit vanaf de koorzolder.

