PAROCHIE CHRISTUS KONING
Bartholomeusnieuws Nootdorp-Ypenburg
Eerstaanspreekbare: DiakenVrijburg@ParochieChristusKoning.nl
Pastoraatsgroep:
LiturgieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Locatieraad:
SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Secretariaat:
Maandag t/m vrijdag 09:00 -12:00
Telefoon 015-3109159
SecretariaatNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

17 oktober 2021
dag
Di
Do

Parochiekern St. Willibrord, Bergschenhoek

datum tijd
Bijzonderheden
Parochiekern
O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs
Parochiekern O.L.V. Visitatie, Bleiswijk
19
19.00 Rozenkransgebed, vesperviering
Parochiekern H. Joannes de Dooper, Pijnacker
21
13.30 Uur van aanbidding
20.30 Uur van aanbidding
Vr
22
08.55 Rozenkrans
09.15 Eucharistieviering
Za
23
19.00 Eucharistieviering
Zo
24
09.15 Eucharistieviering
30e zondag door het jaar
Jer. 31, 7-9
Hebr. 5, 1-6
Mc. 10, 46-52
Gebedsintenties: Piet v.d. Kraan, Janus Janssen, Chris en Trees de Koning,
Familie Barenbrug-v. Druten, voor de zielenrust van mijn vader en onze opa.
In onze parochie:

• 11 november: Najaars-soosdag
Voor alle senioren van onze H. Bartholomeusparochie.
150e Jubileumjaar:
In het kader van het 150-jarig bestaan van de H. Bartholomeuskerk willen wij u
Najaars soosdag
namens de parochie op donderdag 11 november uitnodigen in
het Parochiehuis te Nootdorp voor een ‘najaars-soosdag’ in de
parochiezaal aan de Veenweg 36 te Nootdorp.
U wordt om 10.00 uur verwelkomd met koffie met iets lekkers.
Om 10.30 uur is de gastspreker Jaap Bönker van het Comité Gemeentehulp Israël
uitgenodigd voor een lezing over Israël. Na de lezing kunt u ook vragen stellen. Ook heeft hij enige
boeken en voorwerpen meegenomen die u na afloop kunt bekijken en kopen.
Om 12.30 uur wordt u een lunch aangeboden.
Om 14.00 uur zal een mysterie gast ons bezoeken. Het is de bedoeling dat u via vragen aan die
persoon raadt wie het is!
Daarna komt er een muziek-quiz met een woordspel.
Om ongeveer 16.00 uur sluiten we dag af na het gebruik van een hapje en een drankje.
U kunt zich opgeven via e-mail: secretariaatnootdorp@parochiechristuskoning.nl of via de telefoon
0626290573. Het aantal plaatsen is beperkt dus wees er snel bij!
Met vriendelijke groet, namens de parochie, Willie en Ivo van Elk
• 17 oktober: Doopviering
Op 17 oktober worden 2 kinderen gedoopt: Isabelle Willemse en Xiviènny Minquel.
• Zondag 7 november: High Tea
De geloofsgemeenschap viert feest 150- jarig bestaan van de Bartholomeuskerk. 150 personen
kunnen genieten van een heerlijke High Tea verdeeld in drie blokken van één uur, waarvoor u zich kunt
inschrijven. U kunt kiezen voor één blok van 13.00 tot 14.00 uur of van 14.30 tot 15.30 uur of van 16.00
tot 17.00 uur. De inschrijflijst ligt achter in de kerk. Vier het feest mee, met heel de
geloofsgemeenschap. Inschrijven kan vanaf 9 oktober tot 31 oktober. Voor de onkosten vragen we u
vriendelijk een vrijwillige bijdrage voor het verzilveren van de kandelaars.
Laat u verrassen door heerlijke hapjes bij de thee of koffie, verzorgd door een enthousiaste groep
vrijwilligers. Namens de geloofsgemeenschap wees welkom, diaken Dick Vrijburg.
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• 17 oktober: Zin in avontuur? Neem deel aan de beklimming en rondleiding van de toren!
Op 17 oktober wordt een start gemaakt met een reeks data waarop u deel kunt nemen aan het
beklimmen van de toren en een rondleiding. Hiervoor zijn wel wat voorwaarden van toepassing,
namelijk:
• Goed ter been zijn
• Visueel niet beperkt zijn (obstakels goed kunnen zien)
• Niet zeer slechthorend of doof zijn i.v.m. eventuele waarschuwingen en/of aanwijzingen voor de
veiligheid van de deelnemers
• Uiteraard geen hoogtevrees hebben
• Ouder dan 16 jaar
• Oude kleding aan i.v.m. stof en mogelijke beschadiging van kleding vanwege klimmen en
klauteren
U kunt kiezen tussen een gehele of gedeeltelijke beklimming. Maximaal 2 deelnemers (groep 1) die de
volledige toren willen beklimmen tot aan de dakkapellen net onder de haan. Maximaal 4/5 deelnemers
(groep 2) die een gedeelte willen beklimmen en dus niet hoger gaan dan de klokken Deelname aan
deze beklimmingen zijn op eigen risico. Volgende data zijn 24 en 31 oktober en bij veel belangstelling
zal er in het voorjaar een nieuwe kans komen. De aanvangstijden zijn 11.00 en 14.00 uur. U kunt u
hiervoor aanmelden via het secretariaat tijdens de openingsuren of per email t/m vrijdag 11.30 uur.
Graag de gewenste tijd en voorkeur voor welke groep doorgeven bij uw aanmelding.
• 23 en 24 oktober: Collecte missiezondag
In het weekend van 23 en 24 oktober is er een extra deurcollecte ten behoeve van missiezondag.
• Lege flessen voor Zola Care Malawi
In de maand oktober is de lege statiegeldactie bij de Jumbo Nootdorp bestemd voor Zola Care Malawi
(voorheen Live Life Foundation). Met de opbrengst van deze actie wordt de medicatie in de kliniek
gefinancierd. Wanneer er nog opbrengst ‘over’ is, zal dit worden besteed aan de bouw van het
kraamziekenhuis. De bouw wordt in januari 2022 gestart!
Liever direct doneren kan ook via de website www.zolacaremalawi.com. Hier vindt u nog meer
informatie over het huidige project en zijn de andere acties (zoals de webshop producten) te vinden.
‘Elk mens een eerlijke toekomst, voor elkaar, met elkaar’
• 17 oktober: Gerarduskalender weer te koop
De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar in deze kerk. Contactpersoon hiervoor is Thea Overgaauw.
Telefoonnummer 0158895254.
• 18-29 oktober: Afsluiting kruispunt toegang Veenweg
Vanaf maandag is het kruispunt Laan van Nootdorp/Veenweg afgesloten voor verkeer. Houdt u
hiermee rekening wanneer u naar de kerk wilt komen.
Wist u dat?
Activiteiten oktober 150e jubileumjaar
Oktober:
24 en 31 oktober: Rondleidingen en toren beklimmen
24 oktober:
Lezing 150 jaar Bartholomeuskerk en presentatie boekje over
de geschiedenis van de kerk

“Wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet aller
slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,maar om te dienen,
en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.” ‘ Marc.10, 45 Willibrordusvertaling
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