Kerkgeeltje 1 t/m 15 juli 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 1 juli 2018

11.00 uur

Woord-en-Communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Diaken D. Vrijburg
Wim Groenewegen
Ineke de Hoog – Stol

Zo 1 juli 2018

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Di 3 juli 2018

09.00 uur

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

Zo 8 juli 2018

11.00 uur

Eucharistieviering (stille viering)
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Cornelis Jozef Olierook

Di 10 juli 2018

09.00 uur

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

Zo 15 juli 2018

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Johannes Stefanus Haug
Agnes Maria Juliana Ammerlaan

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Gebedsintenties:

Overleden
Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:
17 juni 2018, Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen, 96 jaar
Dat zij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Vakantietijd
In verband met de vakantietijd zullen er komende weken een aantal stille vieringen
worden gehouden op: zondag 8 juli, zondag 29 juli en zondag 12 augustus.
Het kerkkantoor is wegens vakantie gesloten van maandag 6 augustus tot en met
zondag 26 augustus. Alleen op dinsdagochtend 7, 14 en 21 augustus is het
kerkkantoor geopend. De dinsdagochtendvieringen gaan gewoon door.
Email wordt vanaf maandag 27 augustus weer beantwoord.

Vormsel 2019, informatie voor ouders
Kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten kunnen het
sacrament van het vormsel ontvangen. Als uw kind volgend
schooljaar naar groep 8 gaat is deze informatie voor u van
belang.
Met het doopsel heeft u als ouder gekozen voor het geloof
van uw kind. Maar met het vormsel kiest het kind er zelf voor.
Dit sacrament is één van de drie ‘initiatiesacramenten’,
samen met het doopsel en eerste heilige communie, die uw
kind al ontvangen heeft. Door deze drie sacramenten wordt
uw kind volwaardig lid van de kerkgemeenschap. Met het
sacrament van het vormsel vieren we dat zij de heilige Geest
zelf mogen ontvangen, en dat de heilige Geest hen helpt,
kracht en moed geeft om als goed gelovig christen te leven.
Traject
Voordat uw kind het vormsel zal ontvangen, zijn er eerst
enkele voorbereidingsbijeenkomsten. Ook gaan de
vormelingen samen op kamp in het weekend van 9 tot en met
11 november 2018. Voor u als ouders zijn er enkele
ouderavonden waarin naast praktische informatie ook een
inhoudelijke gedeelte aan de orde komt. Overigens wordt u
als ouders ook gevraagd actief betrokken te zijn bij de gehele
voorbereidingsweg die uw kind aflegt.
De kinderen van alle vijf de locatiekernen bereiden zich
samen voor op het vormsel en worden samen gevormd. De
vormselvoorbereiding gaat in september 2018 van start.
Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden voor het vormsel als hij/zij vóór de
zomervakantie 2019 in groep 8 of in het voortgezet onderwijs
zit. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 september 2018. Online
aanmelden is mogelijk via onze website.
Twijfel?
Het kan zijn dat u graag wil dat uw kind mee doet. Als uw kind nog twijfelt, dan adviseren wij om het vormseltraject te
doorlopen en aan het eind zelf beslist of hij/zij mee doet. De keuze is straks aan hem/haar of hij/zij daar voor wil gaan.
Ouderavond
De eerste ouderavond waarbij de kinderen ook welkom zijn is op 11 september 2017. Noteert u deze datum alvast in
uw agenda. Aanvang: 19:30 uur. De locatie volgt nog. Na aanmelding sturen wij u de gegevens van de ouderavonden
en de kinderbijeenkomsten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Sandra Brenkman via
vormsel@parochiechristuskoning.nl. De vormselvoorbereiding vindt plaats onder begeleiding van het pastorale team.
Namens het pastorale team en de vormselwerkgroep, Minh Thu Ko - Ho Si, Jongerenwerker Parochie Christus Koning

