
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                   St Christoffelparochie                                                              Locatie H. Maria Koningin 
                                                                                                                      Krimpen aan den IJssel 
_________________________________________________________________________________________ 

                       

      Mededelingen 7- 16 januari 2022 
 

In het weekend van 1 en 2 januari 2022 zijn er geen vieringen geweest in de H. Maria Koningin.  

Het pastoraal team en het parochiebestuur had besloten de lockdown die op zondag  19 december 2021  

was ingegaan te verlengen tot en met 14 januari 2022.  

Alleen de online vieringen in de Open Hof zijn doorgegaan. 
 

In onderstaande overzicht staan de verschillende gegevens van deze vieringen opgenomen. 

Pastor Gerda Martens ging in deze vieringen nog niet mee voor.  

(“Begin overweging na” geeft aan, na hoeveel minuten na het begin van de video  de overweging begint) 

 

Viering            datum            tijd              voorganger              overweging             begin overweging na 

Nieuwjaar       01-01-2022    11:00 uur    pastor Flohr            pastor de Lange      20 min 01 sec 

Driekoningen 02-01-2022     11:15 uur    pastor de Lange     pastor   Flohr           24 min 15 sec 

 

De video kan op verschillende manieren gestart worden.  

Door gebruik van onderstaande links van de genoemde viering kunt u de video rechtstreeks openen. 

Viering: Nieuwjaarsdag: link (hier klikken) en 2 januari: link (hier klikken). De overwegingen, die in de 

vieringen zijn gehouden, zijn op een andere manier niet beschikbaar. 

 

Op zondag 9 januari is er om 11:15 uur  een viering in de Open Hof. 

Deze is online (link. Hier klikken) beschikbaar. Bij de viering zijn geen andere parochianen aanwezig dan 

hen, die deze ondersteunen. De voorgangers zijn de leden van het pastoraal team. 

Klik HIER voor het liturgieboekje. 

 

UPDATE 39 VAN HET CORONACOMMUNIQUÉ 

Voor update 39 van het communiqué van pastoraal team en het parochiebestuur klik HIER. 

U zult kunnen lezen dat onder bepaalde voorwaarden weer vieringen in onze kerk kunnen plaatsvinden, te 

beginnen op vrijdag 14 januari a.s. om 9.00u, maar……u wordt geadviseerd de eerstvolgende 

persconferentie van het Kabinet – waarschijnlijk op vrijdagavond 14 januari a.s.- goed te volgen omdat die 

wellicht roet in het eten kan gooien t.a.v. onze vieringen. In het eerstvolgende mededelingenblad wordt 

nadere info verstrekt.. 

  
Dinsdag 11 januari              9.30u - 12.00 uur         Mariakapel is open om een kaarsje aan te steken 
 
 
Vrijdag 14 januari                              9.00 uur          Eucharistieviering 
 
 
"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Op Oudjaarsdag ontvingen we het bericht van het overlijden van onze oud pastoor Ed van Delden. 
Op 24 december 2021 is hij op 72 jarige leeftijd in Venlo overleden. U bent daarover al geïnformeerd. 
We zullen hem gedenken in onze gebeden. 
 
 
 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/517/events/recording/164103120000517
https://kerkdienstgemist.nl/stations/517/events/recording/164111850000517
https://kerkdienstgemist.nl/stations/517-Kerkelijk-Centrum-Open-Hof-Ommoord-te-Rotterdam
http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/HMK/Nieuwsbulletin_2022/2022-01-09_viering_Open_Hof.pdf
http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/update_39_communiqu_06012022.pdf


 

 
VRAAG VAN TEAM  WELZIJN  KRIMPENWIJZER 
Binnenkort arriveert de boot voor de noodopvang van asielzoekers in Krimpen. Snel daarna zullen de 
eerste bewoners volgen. Deze mensen kennen de weg nog niet, zijn de taal niet machtig en hebben  
geen sociale contacten, dagbesteding of eigen vervoer. Om deze mensen op weg te helpen en te zorgen 
dat ze de mogelijkheid hebben om alvast te beginnen met Nederlands leren, mensen leren kennen, sporten, 
muziek maken of andere bezigheden, hebben wij hulp nodig.  
  
Wil je helpen of weet je iemand die zou willen helpen? Of heb je zelf een leuk idee dan horen we dit  
uiteraard graag. Dat kan via dit formulier https://forms.office.com/r/uxpKDfA7rY  
Op dit moment weten we nog niet de behoefte van mensen. Wanneer ze er zijn zullen we dit aan hen 
vragen. Past jouw aanbod hierbij dan nemen we contact met jou op. Heb je zelf een vraag? Email dan even 
naar welzijn@krimpenwijzer.nl 
  
Uiteraard hanteren we bij alle activiteiten de Corona-regels van dat moment. 
  
Samen maken we Krimpen mooier. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team welzijn KrimpenWijzer 
 

 
 WEEKVANGEBED–16 T/M  23JANUARI 2022 
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de  
 hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar 
Jezus. Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. (Math.2:1-12 
 

Vanwege de onzekere situatie rond het coronavirus  kan het zijn dat gebedsweek online wordt  gehouden. 

 

Wordt er toch besloten de Gebedsweek door te laten gaan, dan bent u van harte welkom: 
 
Zondagavond          16 januari          De Wingerd   (startdienst om 19.00 uur)) 
Maandagavond       17 januari          Rehoboth/Sionskerk 
Dinsdagavond         18 januari          De Bron 
Woensdagavond     19 januari          IJsseldijkkerk 
Donderdagavond    20 januari          ArkRank 
Vrijdagavond           21 januari          Immanuelkerk 
Zaterdagavond        22 januari          EGK (in de Bron) 
De gebedsbijeenkomsten door de week beginnen om 19.30 uur 
 

 
Op de WEBSITE VAN DE CHRISTOFFELPAROCHIE onder het kopje VIERINGEN vindt u het     

     vieringenschema en de voorgangers van alle locaties voor de maand Januari 
Onder het kopje NIEUWS vindt u:o.a. 

1)  de online cursus sociale leer van de kerk                                                                                                   

     Naar aanleiding van vuurwerk brandwonden en tegen de achtergrond van het kerstmysterie van  

     de lichamelijke menswording van God reflecteert pastor Flohr vanuit pauselijk gedachten goed  

     over het belang van plastische chirurgie. 

2) Thuis vieren met kinderen en jongeren van pastor Gerda Martens 

     Het Bijbelverhaal van deze zondag gaat over de doop van de Heer.   (Lucas 3,15-16.21-22) 

        3)  In het pastoraal woord  nr. 16  vertelt pastor Joost de Lange over de H. Jozef  
             

            

           Secretariaat: iedere dinsdag van 9.30 - 12.00 uur Hans Kleene 

         Tel  06 31004385  Email: mariakoningin@christoffelparochie.nl    
         Voor vragen om pastorale zorg en melden van overlijden 06 13803332   
 
 

Terug naar HOME 

 

https://forms.office.com/r/uxpKDfA7rY
mailto:welzijn@krimpenwijzer.nl
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/14-christoffel-nieuws/820-paaswake
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/88-nieuwsbulletins-2017

