
   
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

       Mededelingen 20 - 27 februari 2022                                     
 
 
De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de 
coronamaatregelen aan, die ingaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland     
de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben 
besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk. 
 
Klik HIER voor de  Update 42 communiqué m.b.t. coronavirus van pastor Huub Flohr 
 
  
 

Derde zondag van de maand. Bijna al een traditie, de schrijfactie van  

Amnesty International. 

Deze keer vragen we uw aandacht en gebed voor:  Idris Khattak           

  
Pakistan houdt mensenrechtenverdediger Idris Khattak sinds november 2019 vast op  
een onbekende plek. Volgens berichten zou een militaire rechtbank hem in het geheim hebben  
veroordeeld voor ‘verraad’, waarvoor hij 14 jaar gevangenisstraf kan krijgen.  
Zijn familie en advocaat weten van niets.   
 
Idris Khattak deed onderzoek naar gedwongen verdwijningen van mensenrechtenverdedigers en  
andere critici van de regering. Hij is nu zelf al ruim 2 jaar ‘verdwenen’. Zijn familie weet nog altijd niet  
waar hij wordt vastgehouden. 
 
Zet uw handtekening onder de brief en roep de Pakistaanse autoriteiten op Idris Khattak een  
eerlijk proces te geven voor een gewone rechtbank. 

  

U kunt ook thuis de brief afdrukken (klik HIER) en opsturen per post of e-mail aan het  

adres, dat in de kop van de brief is opgenomen. of in de brievenbus van de  Bron doen 

 

     
     Zondag 20 februari          11,00 uur                  Eucharistieviering 

                                                                            Voorganger: pastor Huub Flohr  
                                                                            m.m.v. Samenzangkoor 
De huidige coronaregels zijn deze zondag nog van kracht. 
Na de viering is er géén koffie drinken 

 
Dinsdag 22 februari           9,30  - 12.00 uur        Mariakapel is open om een kaarsje aan te steken 

 

Woensdag  23 februari                                         Distributie Draagkracht 

                                                                                Vanaf zondag 20 februari staat deze Draagkracht op de                  

                                                                                website van de Christoffelparochie. 

 
Vrijdag 25 februari             9.00 uur                      Eucharistieviering 
 

     Zondag 27 februari          11.00 uur                      Woord en Communieviering 
.                                                                               Voorganger pastor Gerda Martens 

 

http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/update_42_communiqu_17022022_.pdf
http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/februari_2022_handwriting.pdf


 
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. 48 behandelt  het onderwerp  

“ Gelijke behandeling op de werkvloer” Dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen is voor  

pastor Flohr aanleiding om te bekijken hoe de kerk kijkt naar gelijke behandeling op de werkvloer. 

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

     Het Bijbelverhaal van de 7de  zondag door het jaar is naar Lucas 6, 27-38 

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

   

  BEDEVAART NAAR BANNEUX                                                                                                                                                                                 

Informatie over de bedevaarten naar Banneux in de komende tijd is als artikel 5e  bijgevoegd. Klik HIER… 

 

HET NETWERK KATHOLIEKE VROUWEN. 

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

 
HUISPAASKAARS 
Een huispaaskaars kan weer worden besteld. De beschrijving van de verschillende modellen, 
 hun grootte en hun prijzen als  ook van kandelaars is in het volgend artikel opgenomen. Klik HIER>>>. 
U kunt de huispaaskaars bestellen bij het secretariaat.. 
Hans Kleene Tel  06 31004385  Email: mariakoningin@christoffelparochie.nl   
 
"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Een van de Bronspettertjes Jaylen Zimmerman is ernstig ziek 
Hij ia afgelopen woensdag geopereerd in het Prinses Maxima Centrum... Operatie is goed gegaan.  
Er is een  nier en twee klieren weggehaald. Hij heeft nog veel pijn, maar het gaat de betere kant op. 
Een leuke kaart zal  hij zeker waarderen. 
Het adres is   
Prinses Máxima Centrum Heidelberglaan 25     3584 CS Utrecht  Afdeling Vuurtoren  Kamer 276 
 
UP DATE NOODOPVANG VLUCHTELINGEN OP DE KRIMPENSE BOOT 
Goed nieuw. De lijst met vragen vanuit de organisatie belast met de opvang van vluchtelingen op de boot in 
Krimpen aan den IJssel wordt steeds korter nu ze ook 1 en wellicht 2 fietsenmakers hebben en diverse 
activiteiten vorm hebben gekregen. Toch nog steeds wel wat vragen, namelijk: 
 
Fietsen 

• Een paar mannen heeft  zich gemeld dat zij te klein is voor de huidige fietsen en wellicht beter  
op een ‘grote’ kinderfiets kunnen. De vraag is dus wie er nog een fiets heeft in een kleiner model. 
Laat het weten aan Hans Kleene zodat de fiets kan worden opgehaald. 
Grote fietsen blijven overigens ook welkom. 

 
Taal 
De taalactiviteiten worden flink opgeschaald en om iedereen zo goed mogelijk te bedienen is  
taaldocent Monique van der Laar nog op zoek naar: 

• Mensen die 1 op 1 taalles willen geven (op de boot of ergens anders op locatie). Als je hier 
interesse in hebt horen ze dat graag welke dag/dagen en welk tijdstip(en) je iemand wilt helpen. 

• Voor de zaterdagen zoekt Monique mensen die willen wandelen met een groepje.  
• De tijden zijn van 13:00 uur en 15:00 uur. Het doel is lekker buiten en een beetje kletsen in het 

Nederlands.  
• Een keer per 14 dagen willen ze (taal)spelletjes organiseren in de Tuyter op dinsdagavond. 
• Ook hiervoor zoekt ze vrijwilligers, er zijn trouwens ook een paar mensen die willen schaken 
• dus alle spelletjes zijn mogelijk.  
• Ze proberen in dit uurtje ook weer om een beetje Nederlands te oefenen. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.christoffelparochie.nl/index.php/14-christoffel-nieuws/820-paaswake
http://www.christoffelparochie.nl/index.php/14-christoffel-nieuws/805-pastoraal-woord-4
http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/HMK/Diversen/Banneux-2022.pdf
http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/HMK/Nieuwsbulletin_2022/bestellen_huispaaskaars_2022.pdf
mailto:mariakoningin@christoffelparochie.nl


 
 
Vervoer naar Ridderkerk 
Zondag willen een aantal bewoners naar de kerk in Ridderkerk waar ze de vorige periode contacten 
 hebben gelegd. Nu is er gevraagd of er mensen hen zouden willen vervoeren. Kun je rijden zondag heen  
om 15.30 uur en/of terug rond 18.00 uur? Laat het weten aan Arnoud Neeleman via email  
Arnoud Neeleman arnoud2008@hotmail.com of whattsapp via 06 199 12 226. 

Ondergoed 
Helaas blijft het lastig om aan ondergoed te komen. Mocht iemand een manier weten om ondergoed 
gesponsord of gedoneerd te krijgen dan houd ik mij van harte aanbevolen. 

Kleding 
Er is veel kleding gedoneerd door Woord en Daad. Op dit moment is er daarom geen verdere kleding                
nodig. Wanneer er wel zaken nodig zijn zal ik dit heel gericht uitvragen zodat we niet met zaken zitten die 
niet gebruikt kunnen worden en plek innemen op de boot. Iedereen die bijgedragen heeft tot nu toe dank.  

Het enige wat nu prettig zou zijn schoenen om te sporten in de zaal en voetbalschoenen.                      
Aangezien ze nu fitnessen bij Mymove, sporten bij sporthal de Boog en voetballen bij DCV. Het is een 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                         
Kelly Oostlander                                                                                                                                                                        
Sociaal Werker KrimpenWijzer   T: 06-275 675 48  E: kellyoostlander@krimpenwijzer.nl  

 
     Deze week loopt nog steeds de actie Kerkbalans. U heeft een brief ontvangen bij de laatste  

Draagkracht  met de oproep om, voor zover dat voor u mogelijk is, een financiële bijdrage te 

leveren aan onze kerk: De H Maria Koningin.  (De Bron)  

 

 

 

 

 
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 

 

mailto:arnoud2008@hotmail.com
mailto:kellyoostlander@krimpenwijzer.nl
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/88-nieuwsbulletins-2017

