
  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

       Mededelingen 13-20 februari 2022 
 
 
Zondag 13 februari          11,00 uur                  Woord en Communieviering 
                                                                            Voorganger: Jacques Demmenie 
                                                                            m.m.v. JOKO 
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, twee lege stoelen, tenzij men op het zelfde adres woont,  

dan kan men naast   elkaar zitten. 

Na de viering is er géén koffie drinken!! 

 

Dinsdag 15 februari         9.30  - 12.00 uur        Mariakapel is open om een kaarsje aan te steken 

 
Vrijdag 18 februari           9.00 uur                     Eucharistieviering 
 

     Zondag 20 februari        11.00 uur                     Eucharistieviering 
                                                                             Voorganger: pastor Joost de Lange  
                                                                             m.m.v. Samenzangkoor. 

 
 
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 6de  zondag door het jaar is naar Lucas 6,17.20-26 

        3) Het pastoraal woord Nr.17 wordt u aangeboden door pastor Huub Flohr.  
            Hij deelt met u zijn zorgen over de gemeenschap van vrijwilligers die wij zijn. 
 
 

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

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

 
 
  "AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
De heer van Ingen (Rondweg 331) gaat a.s. maandag vanuit  het IJssellandziekenhuis  naar een tehuis  
van Humanitas ( Berberisweg 332  3053PJ Rotterdam)/ 
Een kaartje om hem te laten weten dat de parochianen van de HMK aan hem denken zal hij 
beslist op prijs stellen.. 
          

 

 

https://www.christoffelparochie.nl/index.php/14-christoffel-nieuws/820-paaswake
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/14-christoffel-nieuws/914-nieuwsbrief-14


 

 

NIEUWS VAN HET BISDOM 

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

 

INZAMELING KLEDING EN OUD IJZER 

Morgenochtend, zaterdag 12 februari, kunt u van 10-12 uur  bij de Bron weer terecht voor de inzameling   

van kleding en oud ijzer. 

 

HUISPAASKAARS 
Een huispaaskaars kan weer worden besteld. De beschrijving van de verschillende modellen, 
 hun grootte en hun prijzen als  ook van kandelaars is hier opgenomen. Klik hier… 
U kunt de huispaaskaars bestellen bij het secretariaat.. 
Hans Kleene Tel  06 31004385  Email: mariakoningin@christoffelparochie.nl   
 
 

HET NETWERK KATHOLIEKE VROUWEN. 

We hopen dat veel vrouwelijke parochianen de vragenlijst,,die in de nis van de hal ligt in  willen  vullen. 

 
 

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 
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