KERKBERICHT NR. 30 (JULI/AUGUSTUS 2021)
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER

Bruidspaar

04.08 Cidric Streedel en Neftaly Mercera

Overledenen 13.06
01.07
02.07
23.07

Maria Wilhelmina Bernadette Zeestraten-van Vliet
Adriaan Maarten Alida Jansen
Johannes Jacobus Haak
Wilhelmus Christianus Maria Meijer

STILTECENTRUM
Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES
Ma 26
HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria
Di

27

Wo

28

Do

29

Vr

Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar

gedachtenis

08.30
09.00

Rozenkransgebed
Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski

11.00

H. Martha gedachtenis
Besloten uitvaart voor Wilhelmus Christianus Maria Meijer
daarna begraven op ons kerkhof

30

gedachtenis

WEEKENDVIERINGEN
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Eerste lezing:
Tweede lezing:
Evangelie:
Exodus 16, 2-4 + 12-15
Efeziërs 4, 17 + 20-24
Johannes 6, 24-35
H. Ignatius van Loyala, priester gedachtenis
Za 31
Geen viering
Zo 01

09.15

Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski
* Frank Hertroys
* Loek van Heusden en Wil van Heusden-Visée
* Toos Ammerlaan

13.00

Besloten doopviering voor Cindeysha Streedel

VIERINGEN IN NOOTDORP
Vr 30 09.15 Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski
Za 31 19.00 Woord-en-communieviering / voorganger pastor Halin
Zo 01 11.00 Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski

Met deze QR-code kunt u met de mobiele telefoon uw gift bestemd voor onze
parochie Pijnacker overmaken naar de H. Joannes de Dooperkerk
(geldig t/m 11.03.2023)

PCK/Parochiekern H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker
Website: www.parochiechristuskoning.nl
VIRTUEEL KERKBEZOEK VIA DE LIVESTREAM
(klik op de link – met control toets en linkermuisknop)
http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#/kerken/21189
Parochiesecretariaat geopend op
R.K. Parochiebestuur:
maandag- t/m vrijdagmorgen van 09.00–12.00 uur
Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52
015.3692480
Kerkbalans R.K. Parochiebestuur
secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl
Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11

CORONA MAATREGELEN IN DE KERK
Vanuit het bisdom zijn er maatregelen aangekondigd die vanaf juni gelden in de kerk.
Voor een “gewone” viering hoeft u zich niet meer aan te melden, maar bij grotere
evenementen zal dat helaas wel noodzakelijk zijn. U hoeft in de kerk geen mondkapje meer te
dragen (tenzij u zich daar veiliger bij voelt natuurlijk).

GROET UIT ROME
“Roma, città eterna! 33 wandeletappes lang heeft de aardbol zich in m’n hoofd en onder m’n
voeten in de richting gedraaid van dat éne punt, waar alle wegen samenkomen.
Nu, vrijdag 16 juli, ben ik er! Het was geweldig om erheen te mogen lopen, ik voel me een
bevoorrecht mens.
Mooist: het licht en de blauwte van de lucht, die de heuvels ‘s ochtends scherp en ‘s avonds
zacht en warm kleuren. Zó mooi kennen wij dat ten noorden van de Alpen eigenlijk niet.
‘Vervelendst’: de heuvels die, ongelofelijk mooi van veraf, rugzakverzwarende, behekste
toverbergen blijken te zijn als je er van heel dichtbij overheen loopt. Ze stijgen allemaal véél meer
dan dat ze omlaag gaan, met stijgingspercentages waarvoor ze in de Efteling namen als ‘Python’
en ‘Joris en de draak’ hebben bedacht. Een keiharde leerschool voor laaglanders, zelfs als ze uit
Limburg komen.
Maar hoe dan ook: het was een práchtige ervaring, die nog verder wordt uitgebreid als Yvonne
me volgende week komt opzoeken in Rome. Dan is de cirkel weer gesloten (en wordt-ie voorlopig
ook even niet meer doorbroken
).
Tot slot: un gránde Grazie all’Italia
, campioni dell’Europa nel calcio, dell’ospitalità e della
bellezza eterna!”
Henk Kleinrouweler
MIVA COLLECTE
In het weekend van 28 en 29 augustus a.s. zal er een deurcollecte zijn voor de MIVA.
We mogen de kerken weer bezoeken. Maar veel kan ook nog niet. Hulp is nu meer dan ooit nodig.
Dichtbij, maar ook verder weg.
Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in
Kenia. Meer in het bijzonder voor Pionier Duncan. Hij is directeur van een gezondheidscentrum
in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels
uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Duncan heeft een bestemming: “Ik wil
de capaciteit van het centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat we nog meer mensen
kunnen helpen. Een auto is daarbij onmisbaar.”
Wereldwijd worden vervoers- en communicatiemiddelen van MIVA ingezet om mensen te
beschermen tegen het COVID-19 virus. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen,
in Nederland maar zeker ook in ontwikkelingslanden. Ook daar gelden maatregelen en kunnen
de pioniers hun werk niet doen zoals zij zouden willen.
Op www.miva.nl leest u meer over het project van Duncan. Wilt u het project
van Duncan nu al steunen? Scan dan onderstaande QR code en doneer.
Hartelijk dank!
Doneer aan de MIVA met uw mobiel
Scan de QR-code met de camera van uw mobiel en doneer via een tikkie.

ZATERDAG 24 JULI, 19.00 UUR
VOOR DE LECTOR
Zo bidden wij…
Voor allen hier aanwezig, bidden wij,
voor wat ons zorgen baart, voor wat ons bezig houdt…;
voor hen die gaan trouwen, met name

Cidric Streedel en Neftaly Mercera

voor de ernstig zieken, met name

To Ammerlaan-van der Burg
en
Jan Opdam

Voor onze dierbare overledenen, met name

Riet Zeestraten-van Vliet
Aad Jansen
Jan Haak en
Wim Meijer

God, omgeef al uw mensen met uw liefdevolle aanwezigheid,
Zo bidden wij…
Bidden wij in deze viering speciaal voor de intenties die ons zijn aangereikt:

*
*
*
*
*
*

Harry Hoohenkerk
Cor Brant
Leonardus Ammerlaan en Elisabeth Ammerlaan- van Winden en familie
Arie en Riet Ammerlaan
Martinus Pardoel en Geertruida Pardoel-Willemse
Herman Mourits

ZONDAG 25 JULI, 09.15 UUR
VOOR DE LECTOR
Zo bidden wij…
Voor allen hier aanwezig, bidden wij,
voor wat ons zorgen baart, voor wat ons bezig houdt…;
voor hen die gaan trouwen, met name

Cidric Streedel en Neftaly Mercera

voor de ernstig zieken, met name

To Ammerlaan-van der Burg
en
Jan Opdam

Voor onze dierbare overledenen, met name

Riet Zeestraten-van Vliet
Aad Jansen en
Jan Haak en
WimMeijer

God, omgeef al uw mensen met uw liefdevolle aanwezigheid,
Zo bidden wij…
Bidden wij in deze viering speciaal voor de intenties die ons zijn aangereikt:

*
*
*
*
*
*

Cor Brant
Leonardus Ammerlaan en Elisabeth Ammerlaan- van Winden en familie
Arie en Riet Ammerlaan
Martinus Pardoel en Geertruida Pardoel-Willemse
Herman Mourits
Harry Hoohenkerk

MEDEDELINGEN
► Afgelopen vrijdag 23 juli is op 66 jarige leeftijd overleden
Wilhelmus Christianus Maria Meijer van de Oostlaan.
Zijn besloten uitvaart vindt plaats op donderdag 29 juli om 11.00 uur
Waarna hij zal worden begraven op ons kerkhof.
► Achter in de kerk vindt u ons bisdomblad Tussenbeide. U mag een exemplaar mee
naar huis nemen

