
  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

       Mededelingen 6 - 13 februari 2022 
 
Beste mede parochianen, 
 
Nadat wij u vorige week onze mededeling rond het terugtreden van leden van de Locatieraad en 
Pastoraatgroep hebben gestuurd zijn er veel reacties ontvangen. 
Naast de  reacties (43) op de mail hebben we in de persoonlijke contacten veel warme 
ondersteuning gehoord. In vier  reacties heeft u ons gemeld dat u liever had gezien dat wij het  
advies van het bestuur hadden opgevolgd, wij  begrijpen dit standpunt. 
Afgelopen dinsdag hebben we als Werkgroep Maria Koningin in onze twee wekelijkse vergadering 
weer uitgebreid stilgestaan bij de komende liturgische en andere activiteiten. 
We zijn er trots op dat we iedere zondag weer een liturgische viering in de Bron hebben met inzet van 
onze koren, groot, klein, jong of nog jonger en alle toegewijde vrijwilligers.  
We zijn een levendige geloofsgemeenschap met misschien zorgen maar ook met gemeenschapszin.  
Dank voor het meeleven. 
 
Werkgroep Heilige Maria Koningin. 
Frie van Os 
 
Zondag 6 februari          11,00 uur                    Communieviering 
                                                                            Voorganger: pastor Gerda Martens 
                                                                            m.m.v. Cantiamo 
De ouders van de dopelingen van het afgelopen jaar zijn voor deze viering uitgenodigd  en mogen de  
doopschelp van hun kind in de viering mee naar huis nemen.. 
. 
Voor deze viering is het niet nodig dat u zich aanmeldt. Wel gelden de R.I.V.M. regels 
           zoals thuis blijven bij symptomen, 1.5 meter afstand, geen handen schudden, etc. 

           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.) 

           Tussen parochianen bevinden zich twee lege stoelen, tenzij men op hetzelfde adres woont, dan kan 

men naast elkaar zitten. 

 

Dinsdag 8 februari         9.30  - 12.00 uur         Mariakapel is open om een kaarsje aan te steken 

 
Vrijdag 11 februari         9.00 uur                       Eucharistieviering 
 

     Zaterdag 12 februari     10.00 - 12.00 uur         Kleding inzameling en oude metalen.. 
                                                                                 Kleding, schoenen en schoolartikelen voor het jongeren-        
                                                                                 project LINS- BRASIL. Oude metalen en elektrische  
                                                                                 apparaten  t.b.v. onze locatie. 
 
    .Zondag 13 februari       11.00 uur                     Communieviering 

                                                                            Voorganger: Jacques Demmenie  
                                                                            m.m.v. JOKO 

 
 
  



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

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

1)  de online cursus sociale leer van de kerk Nr. 47 

    Tegen de achtergrond van de oorlogsdreiging rond Oekraïne spreekt pastor Flohr over de  

     noodzaak  van een opbouw van rechtvaardige vrede waar geen conventionele oorlog meer te   

     rechtvaardigen valt. 

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

     Het Bijbelverhaal van de 5de  zondag door het jaar is naar Lucas 5,1-11  

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

NIEUWSBRIEF 14 VAN DE DUURZAAMHEIDSBEWEGING vindt u ook op de website van de 

Christoffelparochie. Enkele exemplaren liggen in de nis van de hal. 

  
NIEUWS VAN HET BISDOM 

Het laatste nieuws van het bisdom kunt u lezen door deze link (hier klikken) te gebruiken. 

 

HET NETWERK KATHOLIEKE VROUWEN. 

We hopen dat veel vrouwelijke parochianen de vragenlijst, die al eerder onder uw aandacht is gebracht,  

in  willen  vullen. 
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD. 
voor het rondbrengen van de Draagkracht.!  Het is maar 10 keer per jaar!  Misschien iets voor u? 
Neem dan contact op met  Sophie Heeren  0180 516262  of sheeren@versatel.nl 
 
DE DIGITALE 40-DAGENRETRAITE 2022 VAN DE JEZUÏETEN 
Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022.  
De retraite gaat op Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op Paaszondag.  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten,  
meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips.  
Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een  
Geleide Meditatie Via ZOOM. 
 
ASWOENSDAG 

2 Maart a,s, is het Aswoensdag .  

U kunt uw palmtakjes weer inleveren. Er staat een mand achter in de kerk.  

 
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 
 
 

 

 

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
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/14-christoffel-nieuws/914-nieuwsbrief-14
https://mailchi.mp/bisdomrotterdam/je-ontvangt-het-nieuws-van-bisdomrotterdamnl-13432109?e=8bccc83c29
mailto:mariakoningin@christoffelparochie.nl
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/88-nieuwsbulletins-2017

