
  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

      Mededelingen 16 - 23  januari 2022 
 
Op zondag 16 januari 2022 om 11:00 uur is er een Woord en  Communieviering met Ton Thuis.  

De muzikale ondersteuning is van Stephen Rothman met cantors  

de volgende regels blijven van toepassing: 

 

1.      Die van het RIVM, zoals thuis blijven bij symptomen, 1.5 meter afstand, handen schudden, etc. 

2.      Tijdens uw beweging door het kerkgebouw draagt u  een mondkapje. (d.w.z. zodra u binnenkomt 

wordt  

       het mondkapje opgezet, totdat u op uw plaats in de kerkzaal zit.) 

3.      Tussen parochianen, met twee lege stoelen, tenzij men op het zelfde adres woont, dan kan men 

naast    

        elkaar zitten. 

4.      Er is geen koffiedrinken na de viering. 

5.      Bij binnenkomst vindt een inschrijving plaats. 

 

Kijkt U voor de zekerheid op de website van de parochie bij vieringen (hier klikken) of de viering 

daadwerkelijk doorgaat.. Mocht de viering in de H. Maria Koningin niet plaats vinden, dan is de 

online viering van de Open Hof om 11:15 uur  beschikbaar. 

. 

AMNESTY SCHRIJFACTIE 
De parochie Sint Christoffel participeert ook in 2022 aan de schrijfactie van Amnesty 
International. Iedere derde zondag van de maand wordt tijdens de viering aandacht gevraagd 
voor personen die aan vervolging bloot staan. 
                          Deze keer vragen we uw aandacht  en gebed voor 
                      
                                             José Eduardo Ravelo  
Hij belde op 23 juli 2021 zijn moeder om te zeggen dat de politie hem twee dagen eerder  
had opgepakt. Hij vertelde haar dat agenten hem sloegen en seksueel mishandelden.  
De 23-jarige José overleed een paar dagen later aan inwendig letsel. 
 
Nadat José’s moeder het verhaal in augustus naar buiten bracht meldden autoriteiten dat José was  
opgepakt omdat hij onder invloed van drugs was. De openbaar aanklager liet eind oktober weten dat  
José niet door de politie is gemarteld. Maar het onderzoek is nog niet afgerond en de autoriteiten  
weigeren de internationale richtlijnen voor onderzoek naar marteling toe te passen. 
 
Zet uw handtekening onder de brief en roep de autoriteiten in Mexico op grondig onderzoek 
te doen naar de beschuldigingen van marteling, seksuele mishandeling en buitensporig politie 
geweld tegen José Eduardo Ravelo. 
 
De brief is op pagina 4 bijgevoegd. U kunt deze ook zelf versturen naar het op de brief aanwezige 

adres. Of u kunt  hem vóór 23 januari in de bus van de Bron doen. 

 
Op zondag 9 januari 2022 was er geen viering in de H. Maria Koningin  

Alleen de online viering in de Open Hof is doorgegaan. 

http://www.christoffelparochie.nl/index.php/vieringen/vieringenschema


In deze eucharistieviering ging pastor Huub Flohr voor. De overweging was van pastor Gerda 

Martens..  

U kunt de online viering terugzien door deze link (hier klikken) te gebruiken. 

 

 

  

Als u alleen de overweging van pastor Gerda Martens wilt zien en horen, moet u de tijdsaanduiding 

verschuiven naar 23 min en 25 sec.  

De overweging heeft pastor Gerda Martens ook digitaal ter beschikking gesteld en kan worden  

nagelezen in het bijgevoegde artikel 2. 

 

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 2022  
 Van zondag 16 januari t/m 23 januari is de Internationale Week van Gebed voor de Eenheid. Tijdens 
deze week staan dit jaar christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat 
schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. 
De gebedsbijeenkomsten vinden door de coronamaatregelen online plaats. 
 
Als begin van deze Week van Gebed voor de Eenheid op zondag 16 januari zal een online-dienst live,  
maar zonder bezoekers worden uitgezonden vanuit de Wingerd-gemeente om 19.00uur via de 
internetzoekterm: Wingerd-Krimpen – YouTube,  
 
In de week die volgt zullen de deelnemende kerken hun bijdrage dagelijks om 19.30uur met u delen  
via  hun eigen websites, YouTube en/of kerkomroep.nl.  
 
Zondagavond          16 januari          De Wingerd   (startdienst om 19.00 uur)) 
Maandagavond       17 januari          Rehoboth/Sionskerk 

 

Dinsdagavond       18 januari De Bron,  https://youtu.be/jnP2rcrKblQ 
 
Woensdagavond     19 januari          IJsseldijkkerk 
Donderdagavond    20 januari          ArkRank 
Vrijdagavond           21 januari          Immanuelkerk 
Zaterdagavond        22 januari          EGK (in de Bron) 
 
Dit is een initiatief van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel, waarin deelnemen: Arkrank;  
de Bron; Immanuelkerk; Evangelische Gemeente Krimpen; de Molukse kerken; de  
Rehoboth- en Sionskerk, de IJsseldijkkerk en de Wingerd. 
 
 
Dinsdag 18 januari              9.30 - 12.00 uur           Maria kapel is open om een kaarsje aan te steken 

 
Woensdag  19 januari                                              Distributie Draagkracht 
                                               Vanaf zondag 16 januari staat het nieuwe nummer op de website. 
 
Vrijdag 21 januari                              9.00 uur          Eucharistieviering 
 
 
"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Op zondag 7 januari heeft  Mevr. Aleida Heuvelman van Kesteren (Lekdijk 43). het sacrament van  
de zieken van pastor Huub Flohr ontvangen' 
We zullen haar gedenken in onze gebeden . 
Met mevr. Ans van de Werk gaat het ook niet zo goed. Ze zit op een operatie te wachten. 
Een kaartje om haar sterkte te wensen zal ze zeker op prijs stellen., 
 
 
  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/517/events/recording/164172330000517
https://youtu.be/jnP2rcrKblQ


PAROCHIANEN DANK!!! 
In december stuurden we een  brief naar een aantal trouwe ontvangers van de Draagkracht met het  
verzoek om aan het einde van het jaar ons te steunen en  het totaal van de  Kerkbalans 2020 nog een 
laatste duw in de goede richting te geven. 
We ontvingen in december meer dan voorzien. hartelijk dank daarvoor!! 

 
STAND ACTIE KERKBALANS  PER  EIND  DECEMBER  2021: € 40.600,00.  
 
 
VOUCHERS 
Begin november hebben wij u gevraagd of u wilde overwegen om de (toen nog te ontvangen)  
coronavoucher van de gemeente Krimpen aan den IJssel, als extra gift aan onze parochielocatie  
H. Maria Koningin te schenken.  
Uw reactie daarop heeft onze verwachtingen ruimschoots overtroffen! Wij hebben in totaal van  
56 gezinnen een coronavoucher ter waarde van € 25,- mogen ontvangen.  
Dus in totaal € 1.400,- aan extra opbrengsten!  
Aangezien wij niet weten wie deze giften geschonken hebben, kunnen wij u alleen maar langs deze 
wat onpersoonlijke weg, oprecht heel hartelijk danken! Het is fijn dat we in deze voor allen moeilijke 
tijd,  
toch op elkaar kunnen blijven rekenen. 
 
Vrede en alle goeds 
Namens de locatieraad en pastoraatgroep,  
René Heerdink. 
            

            

 

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 

  

mailto:mariakoningin@christoffelparochie.nl
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/88-nieuwsbulletins-2017


 
 
 
 
 
 
 

Attorney General Alejandro Gertz Manero 

Attorney General’s office 

E-mail: alejandro.gertz@pgr.gob.mx 

 

 

Krimpen aan den IJssel ………………………… 

 

 

Dear Attorney General, 

 

I am concerned by the public declarations recently made by the 

prosecutor’s office in charge of the ongoing investigation into the alleged 

torture of José Eduardo Ravelo at the hands of police officers in Mérida in 

July, and his subsequent death on 3 August 2021. Ravelo told his mother 

on 23 July that the police had detained him two days before. He said 

agents beat and sexually abused him. He died days later from internal 

injuries.  

 

According to information received, the prosecutor’s office has refused to 

apply crucial guidelines to effectively document and investigate signs of 

torture (Istanbul Protocol). Despite this and the fact that the 

investigation is still ongoing, on 28 October 2021 the prosecutor’s office 

publicly stated that based on the evidence gathered, José Eduardo Ravelo 

was neither tortured nor sexually assaulted by police officers and that 

none of his rights had been violated.  

 

In light of the above, I urge you to immediately ensure an independent, 

effective and impartial investigation into the allegations of torture, 

sexual assault and excessive use of force perpetrated against José 

Eduardo Ravelo, in compliance with all existing guidelines including 

the Istanbul Protocol.  

 

Thank you for your attention. I am kindly awaiting your reply. 

 

Yours sincerely, 

 

 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 


