
   
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

       Mededelingen 27 februari 2022 
 
De laatste update is nr. 43 m.b.t. coronamaatregelen. Klik hier… 
Deze update geeft aan welke verruimingsmaatregelen vanaf nu van toepassing zijn. 
 
Zondag 27 februari       11.00 uur                   Eucharistieviering 
.                                                                         Voorganger pastor Joost de Lange 
                                                                          M.m.v. De Bronspettertjes 

 
     Dinsdag 1maart           9.30  - 12.00 uur         Mariakapel is open om een kaarsje aan te steken 

 

Woensdag  2 maart       19.30 uur                  Eucharistieviering               

Aswoensdag                                                     Voorganger: pastor Huub Flohr 

 

Begin van de Vastenactie!   Het thema dit jaar is: Je land is je leven. 

U leest hier meer over in de Draagkracht op blz. 8   

Vastenactie is meer dan een goede -doelenactie. Het is Vasten en Actie. Tijdens de vastenperiode zet je  

je eigen behoeften aan de kant: daarmee schep je ruimte voor de ander, voor elkaar. 

Wij willen dit jaar als katholieke gemeenschap weer zoveel mogelijk dagelijkse boodschappen inzamelen 

voor de Voedselbank in Krimpen aan den IJssel. 

In de hal van de Bron staan de dozen waar u uw donaties kunt  inleveren. 

Geef meer door te minderen!.                                                                           

 
Vrijdag 4 maart                9.00 uur                  Eucharistieviering 
 

     Zondag 6 maart              11.00 uur                 Eucharistieviering 
                                                                              Voorganger pastor Huub Flohr 
                                                                              M.m.v. Cantiamo 

 
AANKONDIGING VOOR VOLGENDE WEEK ZONDAG : 
Volgende week zondag 6 maart dan vragen we uw speciale aandacht,  maar en dat is nog belangrijker,  
uw hulp. 
We zijn een hechte geloofsgemeenschap die voor elkaar zorgt. Jong of oud als er een  
beroep gedaan wordt is er een antwoord. 
We willen dan met u, na de viering,  praten op welke wijze u een bijdrage kan leveren. 
Dat mag heel klein zijn en natuurlijk ook wel iets wat u zelf leuk vindt om te doen. 
Wij zorgen voor de koffie en de koek, fijn dat u er dan bent. 
 Uw Locatieraad  
 
"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Wij ontvingen het bericht dat mw. A. Th. Heuvelman-van Kesteren (Lekdijk 43 in Krimpen a.d.IJssel) is 
overleden. 
De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 3 maart om 10.30 uur in crematorium IJsselhof in Gouda.  
Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verlies van hun dierbare. 
  
Van Marc van Ingen, zoon van dhr van Ingen ontvingen we dit bericht:  
 
  

http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/update_43_communiqu_24022022_.pdf


 
 
Beste parochianen, 
Zoals jullie al vernomen hebben is mijn vader, dhr. J.C. van Ingen, zo'n 3,5 week geleden in het 
IJssellandziekenhuis terecht gekomen waarna hij na 2 weken naar Humanitas Berberishof is verplaatst.  
Mijn vader is buiten gevallen en heeft daarbij zijn rechter bovenarm gebroken. Daarbij komt dat hij tevens 
aan het dementeren is en niet meer  voor zichzelf kan zorgen, erg verward is.  
Sinds woensdag 23-02-2022, heeft hij een definitieve kamer in De Zellingen Crimpenersteyn gekregen  
en komt dus niet meer thuis op zijn woonadres Rondweg 331. Wij hebben onze vader/ schoonvader de 
afgelopen maanden geestelijk/ lichamelijk hard achteruit zien gaan en na zijn val was het onvermijdelijk  
dat thuiskomen geen optie meer was. 
Zijn adres is nu: 
De Zellingen Crimpenersteyn     Afdeling De Kraalsteen, kamer 207 
 

Met vriendelijke groet        
Marc van Ingen                          

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

     vieringenschema en de voorgangers van alle locaties voor de maand Maart 
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,,39-45 

  3) Het Pastoraal woord 17 wordt u aangeboden door pastor Huub Flohr.  

      Hij deelt met u zijn zorgen over de gemeenschap van vrijwilligers die wij zijn. 

Onder de tab Nieuws (het openingsvenster van de website) staat een artikel Carnaval en 
Vasten, waarin Pastor Joost de Lange in het kort aan kinderen over carnaval en vasten 
vertelt.  Waarom doen katholieken dat eigenlijk en wat betekent het? 

 

     AVONDGEBEDEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
De Raad van Kerken organiseert ook dit jaar weer gezamenlijke avondgebeden in de veertigdagentijd.  
Op de woensdagen in de weken voor Pasen komen we om 19.30 uur, in verschillende kerken bij elkaar  
om samen te bidden, te zingen, te lezen en stil te zijn. 
Een goede vorm van voorbereiding, inkeer en bezinning. En we zijn blij dat dat dit jaar niet alleen on-line 
hoeft, maar dat u ook naar de kerken kunt komen.  
Zo, verbonden met elkaar, zien we uit naar het feest van de Opstanding van onze Heer. 
 
U bent van harte welkom in de volgende kerken: 
2 maart         Aswoensdag, viering in De Bron       9 maart     Ark/Rank    (Biddag voor gewas en arbeid)          
16 maart       Molukse Kerk Batu Pendjuru           23 maart     IJsseldijkkerk 
30 maart       Immanuelkerk                                    6 april        Rehobothkerk 
 
DEBATAVOND - GELOOF & POLITIEK 
Op maandag 7 maart 2022 organiseert de Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel in De Rank in  
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (14-16 maart) een debatavond in het kader van  
‘Geloof & Politiek”. Alle partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgenodigd  
om aan het debat deel te nemen en de meeste partijen hebben inmiddels ook toegezegd.  
Het debat spitst zich toe op drie thema’s: ‘Polarisatie’, ‘De kloof’ en ‘Verbinden’. 
Door de verruiming van alle Corona-maatregelen zijn gasten van harte welkom, maar het is ook mogelijk  
om het debat online mee te maken via het YouTube-kanaal van de  
ArkRank-wijkgemeente: www.youtube.com/arkrank. De avond begint om 20.00 uur,  
de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Voor nadere informatie: 
Ds Machiel van der Giessen 06 – 51 742 197 mdvandergiessen@freeler.nl 

 
Secretariaat: 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
http://www.youtube.com/arkrank
mailto:mdvandergiessen@freeler.nl
mailto:mariakoningin@christoffelparochie.nl
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/88-nieuwsbulletins-2017

