
   
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

              Mededelingen 13 - 20 maart 2022 
  
                           Tweede zondag van de Vasten 
Dit jaar is het thema van de vastenactie Je land is je leven.  
Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit hun huizen gezet omdat een overheid of grote 
ondernemingen het oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen. De uitzetting gaat vaak 
gepaard met veel intimidatie en zelfs geweld. Wie in opstand komt tegen de werkwijze van de overheid en 
multinationals loopt risico's om bedreigd of zelfs gedood te worden. 
WAT DOET VASTENACTIE.. 
Zij steunt projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. 
Bijv. in Guatemala waar de Vastenactie drie Maya gemeenschappen, die strijden tegen de komst van 
waterkrachtcentrales, steunt.  Door de waterkrachtcentrales zou toegang tot water beperkt worden en 
kostbaar landbouwgrond verdwijnen. 
 
De collecte voor de Vastenactie wordt gehouden op 10 april Palmzondag. 
Een gift overmaken naar  Vastenactie kan ook. Rekeningnummer NL21  INGB 0000 005850 
Of u kunt een bijdrage doen in de Vastenactie doosjes achter in de kerk. 

Zondag 13 maart        11.00 uur                Eucharistieviering 
                                                                    Voorganger pastor Joost de Lange. 
                                                                    De parochianen die dit jaar gevormd worden, stellen zich voor. 
Veel coronamaatregelen zijn versoepeld na het uitbrengen van de laatste update van het pastoraal team.  

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 toegestaan om na de viering gezamenlijk koffie te drinken. 

 
Na de viering willen we een beroep op u doen en met u praten op welke wijze u een bijdrage kan leveren 
aan een van de diverse vrijwilligerstaken zodat  onze locatie goed kan blijven functioneren . 
Dat mag heel klein zijn en natuurlijk ook wel iets wat u zelf leuk vindt om te doen. 
 
Dinsdag 15 maart             9,30  - 12.00 uur          Maria kapel is open om een kaarsje aan te steken 
 
                                            19.30 uur                    Samen bidden voor vrede (in de Wingerd) 
Kort gebedsmoment met een lezing uit de bijbel, een gesproken gebed en paar liederen. 
Er is mogelijkheid een kaarsje aan te steken en een gebedsintentie op te schrijven. 
Na afloop is er gelegenheid tot napraten. 
 
Woensdag 16 maart                19.30 uur               Avondgebed in de veertigdagen tijd 
                                                                                                  Locatie: :Molukse Kerk Batu Pendjuru   

De  avond wordt georganiseerd door de Raad van Kerken.  

Deze avond is voorbereid door leden van de  Molukse Evangelische Kerk en de Wingerd.  

 

Vrijdag 18 maart                       9.00 uur               Eucharistieviering      
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Zondag 20 maart                         11.00 uur              Communieviering 
                                                                                   Voorganger. Pastor Gerda Martens 
                                                                                   m.m.v Samenzingenkoor. 

OPBRENGST EXTRA COLLECTE OP ZONDAG 6 MAART JL VOOR OEKRAÏNE. 

Bij de zondagsviering op 6 maart jl is een tweede extra collecte gehouden.  

De opbrengst  was € 270,00 

U kunt altijd nog een bijdrage overmaken 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. 
Klik hier voor meer informatie: Bisdom Rotterdam 

"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 

De heer Co van Ingen  is op 5 maart overleden. Hij was 83 jaar..  
Co had zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap. Om die reden was er geen uitvaart. 
Wij wensen de nabestaanden kracht en troost.. 

VOORJAARSSCHOONMAAK IN DE BRON!   

Wij zouden het fijn vinden als u op zaterdag 2 april a.s, tussen 9.00 – 13.00 uur, een uurtje tijd heeft om 
ons te komen helpen.  We hopen op een grote opkomst! Bij voorbaat bedankt.   

VRAAG VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

Zoals u weet is Oekraïne momenteel in oorlog met Rusland. De Russische invasie in Oekraïne heeft een 
snelgroeiende vluchtelingenstroom op gang gebracht van een omvang die Europa sinds de Tweede 
Wereldoorlog niet meer gezien heeft. Inmiddels zijn er meer dan 2 miljoen Oekraïners de grens met (vooral) 
Polen overgestoken. Dat getal kan snel oplopen tot wel 5 of 6 miljoen mensen. Nederland wil deze mensen 
graag de hulp bieden die zij nodig hebben. Ook onze gemeente wil hier graag haar steentje aan bijdragen. 
De gemeente is op zoek naar opvanglocaties waar Oekraïners een veilige plek kunnen vinden. Op dit 
moment is er een aantal locaties in beeld. Maar de nood is hoog en er zijn veel opvangplekken nodig. 
Daarom wordt er gevraagd  of inwoners van Nederland en dus ook in ons woongebied, een plek 
hebben om Oekraïners in hun eigen huis  tijdelijk op te vangen.  
U kunt zich aanmelden bij oekraine@krimpenaandenijssel.nl.  
Als lokale overheid begrijpen we dat er veel vragen leven ten aanzien van deze opvang. Die hebben wij ook, 
en momenteel werken we hard om de eerste acute nood te kunnen lenigen en een structuur en organisatie 
op te zetten. Laten we met elkaar proberen het goede te doen. Schroomt u vooral niet om contact op te 
nemen als u daartoe de behoefte voelt. 
Nadere info : Michel Noorlander  (tel. 06-24837051) 
Het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel. 

BERICHT VAN DE H. JOZEF (Lekkerkerk 

Op dinsdag 15 - 22 - 29 maart en 5 april  om 18.00 uur wordt er in de Ichtuskerk (Kerkweg 34 

Lekkerkerk) een Soberheidsmaaltijd gehouden. Deelname is gratis. De collecte is voor opvang 

straatkinderen in Lins...  

BERICHT VAN DE ST. JOSEPH (Nieuwerkerk a/d IJssel) 

Op dinsdag 22 maart wordt een Bezinningsbijeenkomst gehouden. Het thema is : 
“Paus Franciscus en de armen”. 
Deze bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur zal onder leiding staan van de heer Jan Maasen, hoofd pastorale 
dienstverlening, medewerker diaconie en missiesecretaris van het Bisdom Rotterdam. 
Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt. 
U kunt zich nog opgeven voor deze inspirerende avond in de Veertigdagentijd: bij voorkeur per e-mail 
joseph@christoffelparochie.nl, eventueel per telefoon 0180-312263 tussen 9 en 12 uur op de weekdagen. 
We rekenen op een goede deelname vanuit de St. Christoffelparochie!  
Hartelijke groet.  Piet Groeneveld namens de PG van de St. Josephkerk 

BERICHT VAN DE PAULUSKERK CAPELLE AD IJSSEL         

Na onderbreking van twee jaar wordt de serie lunchconcerten met het lentelunchconcert op donderdag 24 

maart a.s. hervat. Dan zingt het Dagkoor van het Charles Vermeer Zang Instituut  

een gevarieerd programma, begeleid op orgel en piano, met veel klassieke evergreens. Aanmelden niet 
nodig. Als gebruikelijk toegang vrij, incl. lunch (deurcollecte na). Klik hier…. 

Spoedbericht inzake Oekraïne 
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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.vastenactie.nl/
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/netwerk-van-liefde-nieuws/r-k-kerk-collecteert-zondag-6-maart-voor-hulp-aan-oekrane
mailto:oekraine@krimpenaandenijssel.nl
mailto:joseph@christoffelparochie.nl
http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/HMK/Nieuwsbulletin_2022/LenteLunchConcert__2022__lowres.pdf
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/88-nieuwsbulletins-2017


 

 

AUTOWASDAG VOOR OEKRAÏNE  

                     OP ZATERDAG 12 MAART 
 

Krimpenaren worden van harte uitgenodigd om op 12 maart tussen 10.00 en 16.00 

uur hun auto te laten wassen bij de: 

• Mieraskerk 

• IJsseldijkkerk 

• Rehobothkerk 

• Sebakerk 

• Of in de Stormpolder, locatie Van der Jagt, vd Giessenweg 11 

 

Onze kerkelijke jeugd zet zich dan in om geld te verzamelen voor noodhulp in 

Oekraïne. 

We nodigen u van harte uit om met uw auto tussen  10.00 en 16.00 uur langs te 

komen! 

Een goede wasbeurt kost € 12.50. 

. 

Deze interkerkelijke actie vindt plaats via de jeugdorganisaties van plaatselijke 

Krimpense kerken. 

De handen worden ineen geslagen met een concrete actie. Het oorlogsleed in 

Oekraïne raakt jongeren en op deze manier leveren zij een bijdrage voor mensen 

in nood. De opbrengst van de auto wasdag is geheel bedoeld voor de noodhulp in 

Oekraïne. 

 
  



 

Spoedbericht inzake Oekraïne 

Het gemeentebestuur nodigt alle Krimpenaren uit om zaterdag 12 maart vanaf 16.15 uur met hen in het raadhuis te 
praten over de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen. Voorafgaand is er om 16 uur een moment van 
solidariteit op het Raadhuisplein. 

Miljoenen Oekraïners op de vlucht 

De Russische invasie in Oekraïne heeft een snelgroeiende vluchtelingenstroom op gang gebracht van een omvang die 
Europa sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien heeft. Na 13 dagen oorlog hebben inmiddels zo’n 2 miljoen 
Oekraïners de grens met (vooral) Polen overgestoken. Dat getal kan snel oplopen tot wel 5 of 6 miljoen mensen. 

Opvang in de regio Rotterdam-Rijnmond 

De 25 veiligheidsregio’s van ons land hebben van de Rijksoverheid opdracht gekregen om op zo kort mogelijke termijn 
ieder 2.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. De stad Rotterdam heeft van dit aantal direct 
1.000 plekken voor zijn rekening genomen. Over de verdeling van de overige 1.000 over de regiogemeenten vindt 
momenteel overleg plaats. Wij willen graag een bijdrage leveren om onderdak en begeleiding te regelen voor de 
vluchtelingen. Puur rekenkundig houden wij in eerste instantie rekening met een aantal van zo’n 50 tot 75 plaatsen in 
Krimpen aan den IJssel. 

Locaties voor directe opvang 

Voor de korte termijn oriënteren wij ons op plekken in de gemeente die per direct beschikbaar zijn voor de eerste 
opvang. Het gemeentebestuur is in gesprek met Internaat De Driemaster. Het internaat biedt aan om plaats te maken 
voor de opvang van zo’n 10 tot 15 vluchtelingen. Daarnaast kan het voormalig gebouw van de muziekschool aan de 
Tuinstraat snel geschikt worden gemaakt voor de huisvesting van ongeveer 50 mensen. Dit gebouw is gemeente-
eigendom en heeft nog geen definitieve bestemming. 

Het gemeentebestuur beantwoordt graag uw vragen 

Tijdens de gespreksbijeenkomst zijn er verschillende tafels waar u uw vragen kunt stellen en ideeën kunt inbrengen 
over de opvang in Krimpen en wat u daaraan kunt bijdragen. 

Lukt het u niet om erbij te zijn? 

Op www.krimpenaandenijssel.nl/oekraine vindt u meer informatie. Via het e-mailadres 
oekraine@krimpenaandenijssel.nl kunt u ook uw vragen stellen. Bellen kan tijdens kantoortijden met het Krimpens 
contactcentrum via telefoonnummer 14 0180. 

Wij rekenen op u zodat we samen de Oekraïense vluchtelingen een veilige plek kunnen bieden. 

Wat:  gespreksbijeenkomst opvang Oekraïense vluchtelingen 
Datum:  zaterdag 12 maart 
Tijd:  U bent welkom op een voor u goed moment tussen 16.15 en 17.30 uur. 
               Om 16 uur is er een solidariteitsmoment op het Raadhuisplein. 
Waar:  in het raadhuis van Krimpen aan den IJssel 
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