
   
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

              Mededelingen 6-12 maart 2022 
De Nederlandse bisdommen vragen de parochies om zondag 6 maart te collecteren voor hulp aan 
Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie 
onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking 
 

“Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift” 
 
Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de 
enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang 
ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen 
als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van 
de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne. 
 
Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang 
projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij,  
maar kunnen dat alleen met financiële hulp 
Klik hier voor meer informatie: Bisdom Rotterdam 
                                                                                                                      
Zondag 6 maart        11.00 uur                  Eucharistieviering 
.                                                                   Voorganger pastor Huub Flohr 
                                                                    M.m.v. Cantiamo 
 
Veel coronamaatregelen zijn versoepeld. De enige maatregelen, die nog van toepassing zijn, is het nalaten 

van handen schudden tijdens de vredeswens en het houden van een collecte, die nog steeds na de viering 

bij de uitgang van de kerkzaal plaatsvindt. Het is nu weer toegestaan om na de viering gezamenlijk koffie te 

drinken. 

 
WIE WIL ONS HELPEN MET VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN? 
Onze geloofsgemeenschap kan alleen naar behoren functioneren als voldoende vrijwilligers bereid zijn om 
de  handen uit de mouwen te steken. Wij constateren dat veel taken al geruime tijd onvoldoende uit de verf 
komen omdat deze maar door een heel klein ploegje mensen – vaak steeds dezelfde – wordt ondersteund. 
Willen we vitaal blijven dan hebben we de hulp van een boel mensen heel hard nodig. 
Na de viering willen we met u praten op welke wijze u een structurele bijdrage kan leveren aan een van de 
uiteenlopende vrijwilligerstaken. Dat werk mag heel klein zijn en natuurlijk ook wel iets wat u zelf leuk vindt 
om te doen.  Bij deze mededelingen is een formulier gevoegd. Print uit en kruis aan wat u kunt doen en lever 
dat in.  
U kunt er ook een foto van maken en dat per mail zenden aan locatieraad.HMK@christoffelparochie.nl. 
Klik hier…. 
 
Maandag 7 maart         20.00 uur               DEBATAVOND - GELOOF & POLITIEK 
De Raad van Kerken organiseert in De Rank, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (14-16 maart) 
een debatavond .Alle partijen die deelnemen aan die verkiezingen zijn uitgenodigd aan het debat deel te 
nemen.  Het debat spitst zich toe op drie thema’s: ‘Polarisatie’, ‘De kloof’ en ‘Verbinden’. 
U bent 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     
 
 

http://www.vastenactie.nl/
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/netwerk-van-liefde-nieuws/r-k-kerk-collecteert-zondag-6-maart-voor-hulp-aan-oekrane
mailto:locatieraad.HMK@christoffelparochie.nl
http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/HMK/Diversen/2022-03-06_Vrijwilligerswerk.pdf
http://www.youtube.com/arkrank
mailto:mdvandergiessen@freeler.nl


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

Donderdag 10 maart        19.30 uur                    Samen bidden voor vrede (in de Wingerd) 
Kort gebedsmoment met een lezing uit de bijbel, een gesproken gebed en een paar liederen. 
Er is mogelijkheid een kaarsje aan te steken en een gebedsintentie op te schrijven. 
Na afloop is er gelegenheid tot napraten. 
 
Vrijdag 11 maart                     9.00 uur                   Eucharistieviering 
                                               19.00 uur                   ZINGEN VOOR VREDE                   
 
Op het plein voor de Open Hofkerk willen  we zingen als teken dat wij verbonden zijn met de mensen in 
Oekraïne. Wij willen dit met zoveel mogelijk mensen doen en wel met alle koren van de  
Open Hof en zoveel mogelijk koren van de Christoffelparochie. 
Muziek wordt uitgedeeld.  Wij hopen dat jullie allemaal kunnen komen.  
 
Zondag 13 maart                   11.00 uur                   Eucharistieviering. 
                                                                                  Voorganger Pastor Joost de Lange 
                                                                  
                              
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!.                                                                                                                         

Er is vooral behoefte aan:   Pakjes drinken      Thee          Ontbijtkoek        Cream crackers 

                      Tandpasta     Tandenborstels     Suiker        Afbakbroodjes   Tonijn in blik 
                Jam                Pindakaas  
 

 
BERICHT VAN DE PAULUSKERK 
Na onderbreking van twee jaar hervatten we de serie lunchconcerten met het lentelunchconcert 

op donderdag 24 maart a.s.. Dan zingt het Dagkoor van het Charles Vermeer Zang Instituut  

een gevarieerd programma, begeleid op orgel en piano, met veel klassieke evergreens. Aanmelden is niet 

nodig. Als gebruikelijk toegang vrij, incl. lunch (deurcollecte na). Klik hier…. 

 
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 is van de 8de  zondag door het jaar. 

  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 

                                              

Secretariaat: Hans Kleene Tel  06 31004385  Email: mariakoningin@christoffelparochie.nl    
Voor vragen om pastorale zorg en melden van overlijden 06 13803332  

 
 

Terug naar HOME 

 

http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/HMK/Nieuwsbulletin_2022/LenteLunchConcert__2022__lowres.pdf
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

