
  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

           Mededelingen 23- 29  januari 2022 
 
Op 18 januari is bekend geworden dat de Corona-maatregelen voor de rk kerk ongewijzigd blijven. 

Dat betekent dat de regels afgekondigd op 20 dec. jl nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari is er 

een nieuw weegmoment. Dan zullen de bisschoppen bekijken of er aanleiding is iets aan de 

maatregelen te veranderen. 

Van pastor Huub Flohr Update 40 Coronacommuniqué:  Klik hier.. 

 

1.     De regels van het RIVM blijven van kracht zoals thuis blijven bij symptomen, 1.5 meter afstand, 

      geen 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, bevinden zich 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. 

 

Zondag 23 januari          11.00 uur                     Eucharistieviering 
                                                                             Voorganger: pastor Huub Flohr 
                                                                             m.m.v. de Bronspettertjes 
 
Dinsdag 25 januari         9.30 - 12.00 uur           Mariakapel is open om een kaarsje aan te steken 

 
 
Vrijdag 28 januari           9.00 uur                       Eucharistieviering 
 

 
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 2022  
Op zondag 16 januari begon de week van Gebed voor de Eenheid. 
Wegens de corona hebben deze gebedsdiensten vanuit elke kerk on line plaatsgevonden. 
Op dinsdagavond 18 januari werd de gebedsavond in de Bron gehouden. 
Deze dienst kunt u nog terugzien klik hier voor de viering. 
 
 
"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Op donderdag 20 januari j.l is mevr. S. van Vliet -v..d. Voort, Omnium 32 te Krimpen a.d.IJssel op 86 jarige 
leeftijd, na een kort ziekbed, overleden. 
Donderdag 27 januari om 10.30 uur  zal pastor Joost de Lange  in de uitvaartdienst in onze kerk voorgaan. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 
 
BIJNA 550 DUIZEND WAARDEPUNTEN EN RUIM 49 KILO VREEMD EN OUD GELD 
In december 2021 organiseerde de Lionsclub Krimpen aan den IJssel een inzameling van Douwe Egberts 
waardepunten, ten behoeve van pakken koffie voor de plaatselijke Voedselbank Krimpen  
aan den IJssel. Deze actie werd gecombineerd met het inzamelen van vreemd en oud geld (munten en 
papiergeld), ten behoeve van het uitvoeren van oogoperaties in derdewereldlanden.  
 
 
 

http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/update_40_communiqu_20012022.pdf
https://youtu.be/jnP2rcrKblQ


 
Deze ‘dubbele’ inzamelingsactie kon ook deze keer alleen worden uitgevoerd dankzij de medewerking van 
diverse instanties, waaronder zeven plaatselijke kerken w.o. De Bron, waar gedurende de hele maand 
december inzameldozen mochten staan. 
 
Record aantal waardepunten 
Deze keer zijn in totaal 547.327 Douwe Egberts punten ingezameld. Twee jaar geleden werden bijna  
445 duizend punten ingezameld, waarvoor de Krimpende voedselbank toen 948 pakken koffie ontving.  
 
De deze keer ingezamelde hoeveelheid  punten ligt beduidend hoger. En het aantal pakken koffie voor  
onze voedselbank dus ongetwijfeld ook! In februari wordt bekend hoeveel pakken koffie Douwe Egberts  
in totaal vanwege de uitkomsten van deze landelijke actie ter beschikking stelt; en hoe deze hoeveelheid, 
naar rato van het aantal per voedselbank ingezamelde punten, precies over de plaatselijke voedselbanken 
wordt verdeeld.  
 
Record hoeveelheid vreemd en oud geld 
De hoeveelheid ingezameld vreemd en oud geld overtreft opnieuw alle verwachtingen. In totaal werd deze 

keer maar liefst 49,3 kilo aan vreemde en oude munten en papiergeld in de inzameldozen gedeponeerd            

 
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 
 
Namens de locatieraad en pastoraatgroep 
René Heerdink,  
 

 
 
Vorige week begon de actie Kerkbalans.  

Als u de Draagkracht  heeft ontvangen was daar een brief bij met de oproep om, voor zover dat voor u 

mogelijk is, een financiële bijdrage te leveren aan onze H. Maria Koningin kerk (De Bron)      

De mogelijkheden van betaling staan achter op de brief vermeld. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Mocht u vragen hebben over de bezorging van de Draagkracht neem dan contact op met  
Sophie Heeren  0180 516262  of sheeren@versatel.nl 
 
 
 
 



 
 
 
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                                                                                                   

     een online cursus van pastor Flohr. Nr. 46  gaat over welke rol de Europese Unie kan spelen in het    

     vestigen van supranationaal gezag.  

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

     Het Bijbelverhaal van de 3de  zondag door het jaar is van  Lucas 1,1-14;4,14-21 

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

 
 
 

Secretariaat: iedere dinsdag van 9.30 uur - 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://www.christoffelparochie.nl/index.php/14-christoffel-nieuws/820-paaswake
mailto:mariakoningin@christoffelparochie.nl
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/88-nieuwsbulletins-2017

