Kerkgeeltje 9 tot en met 23 september 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 9 sept 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
Grietje Thuis – de Heij
Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Tom en Ineke Wooning

Ma 10 sept 2018

13.00 uur

Uitvaart mevr. Anna-Maria Helena van Hoeckel - Broeren
Voorganger: diaken D. Vrijburg

Di 11 sept 2018

09.00 uur

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

Zo 16 sept 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Cornelis Jozef Olierook
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Grietje Thuis – de Heij

Zo 16 sept 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Zo 16 sept 2018

19.00 uur

IN DE DORPSKERK: IKO vredesdienst
Voorganger: ds. Loeve

Di 18 sept 2018

10.00 uur

Gezamenlijke ziekenzalving, na afloop koffie drinken
Voorganger: Pastor S. Bladowksi

Wo 19 sept 2018

09.00 uur

Openingsviering basisschool De Klimophoeve

Vrij 21 sept 2018

11.00 uur

Groep 3 van De Klimophoeve bezoekt de kerk

Za 22 sept

19.00 uur

Eucharistieviering met orgel en samenzang
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Maria Theodora Theresia Wooning – van de Berg

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Antonia Maria de Jong – van der Sman
Extra collecte Pax Christi Vredesweek
Zo 23 sept

11.00 uur

Gebedsintenties:

Themaviering (euch) m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor S. Bladowksi
Grietje Thuis – de Heij
Leo en Leny Ammerlaan – van Winden
Overleden ouders v.d. IJssel - Vonk
Extra collecte Pax Christi Vredesweek
Na de viering koffie drinken in de pastorie

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap zijn van ons heengegaan:
3 augustus 2018, Jan van der Maas, 83 jaar
2 september 2018, Anna-Maria Helena van Hoeckel – Broeren, 42 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen
ondervinden.

Uitnodiging: Informatieavond Vormsel
Dinsdag 11 september 2018 van 19:30 uur tot 21:00 uur te parochiehuis Pijnacker op de eerste
verdieping (Oostlaan 38a).
Op de informatieavond zijn ouders en/of verzorgers en kinderen welkom. De leeftijd van de
doelgroep van het heilig vormsel is vanaf groep 8 van de basisschool (schooljaar 2018/2019). Deze
informatieavond is geheel vrijblijvend en om een idee te krijgen op hoeveel mensen en kinderen we
kunnen rekenen, vragen we u om uw aanwezigheid kenbaar te maken door uw gegevens te mailen
naar vormsel@parochiechristuskoning.nl
Net als vorig jaar hebben we één gezamenlijke vormselvoorbereiding binnen de parochie. Echter,
indien er vier ouders bereid zijn om een werkgroepje te vormen in Lansingerland, dan kan de
vormselvoorbereiding ook in Lansingerland plaatsvinden.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Sandra Brenkman via vormsel@parochiechristuskoning.nl

IKO vredesdienst op zondag 16 september om 19.00 uur in de Dorpskerk
De Vredesweek wordt al meer dan 50 jaar gehouden in parochies en kerkelijke gemeenten. In al die jaren is de
Vredesweek uitgegroeid tot een traditie. In Bleiswijk vindt deze viering plaats op zondag 16 september om 19.00 uur in
de Dorpskerk. Het thema is Generaties voor vrede. Na afloop is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting.

Gezamenlijke ziekenzalving op dinsdag 18 september om 10.00 uur
Op dinsdag 18 september is er om 10.00 uur een eucharistieviering met gelegenheid om de ziekenzalving te
ontvangen. U kunt zich hiervoor opgeven bij het kerkkantoor.

Lesito bestaat 50 jaar! Uitnodiging aan oud-koorleden
Hallo oud koorlid,
Lesito bestaat 50 jaar! Jij hebt daar ook deel van uitgemaakt en meegezongen met het koor. Nu willen wij dat niet
zomaar voorbij laten gaan en je uitnodigen.
Zondag 7 oktober verzorgt ons koor de muzikale omlijsting van de themaviering die om 11 uur begint. Daarin wordt
aandacht geschonken aan het 50 jarig bestaan. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Misschien
vind je het zelfs wel leuk om mee te zingen. Als je mee wil zingen dan is het wel handig om de laatste 2 maandagen
voor de viering te komen repeteren.
Na de viering is er koffiedrinken in het parochiehuis voor alle kerkgangers. Wij zouden het leuk vinden je ook daar te
ontmoeten om gezellig bij te praten en herinneringen op te halen.
Vind je het leuk om mee te zingen? Laat dat dan even weten aan Marga Ruijgrok via menmruijgrok@hetnet.nl of 01052177719.
Gaan we je zien? Wij zouden het leuk vinden!
Heb je nog contact met andere oud-leden? Delen van deze uitnodiging is fijn!

Voor in de agenda: Abdijdag voor alle vrijwilligers van de parochie
Op 20 oktober 2018 zal in Nootdorp een abdijdag worden gehouden voor al onze vrijwilligers. Zet de datum alvast in
de agenda. In het volgende geeltje volgt meer informatie.
U kunt zich nu al aanmelden bij Joke Laan: joke@laan-online.nl

