
   
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

              Mededelingen 20 - 27 maart 2022 
  
                                 DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN 
Dit jaar is het thema van de vastenactie Je land is je leven.  
WAT DOET VASTENACTIE.. 
Zij steunt projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. 
Bijv. in Libanon waar 884.000 Syrische vluchtelingen leven. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in 
hun nieuwe  land..Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen scholen voor de kinderen en geen  
werk voor de volwassenen. Bijna 90% leeft op de armoede grens .Via \Vastenactie worden 250 gezinnen 
in tentenkampen in de Bekaa- vallei geholpen bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan... 
 
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 
 
Op zondag 27 maart worden er na de viering cup-cakes etc.  verkocht. waarvan de opbrengst naar de  
Vastenactie actie gaat. We hopen dat er veel verkocht wordt en dat we een mooi bedrag naar Vastenactie 
over kunnen maken. 
Wilt u ook wat bakken?  Heel graag ! Stuur dan een mailtje naar sheeren@versatel.nl 
 
 
AMNESTY.  
Iedere derde zondag van de maand wordt tijdens de viering aandacht gevraagd voor personen die aan 
vervolging bloot staan. Deze keer vragen we uw aandacht en gebed voor 
                           
                                      DE ALGERIJNSE ACTIVIST MOHAD GASMI  
Hij is op 17 oktober veroordeeld tot 5 jaar cel omdat hij terrorisme zou verheerlijken. Hij schreef in 2018  
op Facebook dat een bekende Algerijnse militant geradicaliseerd zou zijn omdat de overheid niet zorgt voor 
haar burgers. Met dat Facebook-bericht maakte Gasmi alleen maar gebruik van zijn recht op vrijheid van 
meningsuiting. 
Mohad Gasmi was een van de protestleiders tegen gaswinning in het zuiden van Algerije. Ook nam  
hij in 2019 deel aan de Hirak-protesten waarbij werd opgeroepen tot politieke hervormingen.  
De overheid gebruikt vaker valse aanklachten om activisten en journalisten als terroristen weg te zetten. 
 
Zet uw handtekening onder de brief en roep de president van Algerije op Mohad Gasmi onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten. 
 
24 UUR VOOR DE HEER (zie pagina 3.) 
Paus Franciscus heeft gevraagd om elk jaar ’24 uur voor de Heer’ te reserveren in onze parochies.   
Als pastoresteam willen we daar graag aan meedoen. Daartoe nodigen we alle parochianen uit. In de 
 nacht van 25 op 26 maart zal er een doorlopende stille eucharistische aanbidding zijn in de dagkapel van  
de St. Paulus’ Bekering met daarnaast in de kerkzaal mogelijkheid tot schriftbezinning, in de huiskamer 
onderling geloofsgesprek en in de sacristie het persoonlijk ontvangen van het sacrament van verzoening.  
Het nachtelijk programma begint om 21.00 uur op de vrijdagavond en duurt tot tenminste 09.00 uur op de 
zaterdagochtend en mogelijk nog de hele dag tot 21.00 uur. Parochianen zijn vrij om even binnen te lopen  
of om de hele nacht te blijven. Er zal koffie en thee en iets te eten zijn.  
Aanmelding is niet nodig. 
 
 
 
 



Zondag 20 maart                  11.00 uur                 Communieviering 
.                                                                              Voorganger pastor Gerda Martens. 
                                                                               Samenzangkoor. 
. 

Dinsdag 22  maart               9.30  - 12.00 uur      Mariakapel is open om een kaarsje aan te steken 

 
Woensdag 23 maart                19.30 uur               Avondgebed in de veertig dagentijd 
                                                                                Locatie:IJsseldijkkerk  
Deze avond is voorbereid door leden van de  IJsseldijkkerk  en Evangelische Gemeente  Krimpen.  

 

Vrijdag 25 maart                       9.00 uur               Eucharistieviering      

 
Zondag 27 maart                      11.00 uur             Eucharistieviering 
                                                                               Voorganger. Pastor Huub Flohr 
                                                                               m.m.v. De Bronspettertjes. 
 
BERICHT VAN DE H. JOZEF (Lekkerkerk) 
Op dinsdag 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 SINT 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. 
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!  
 
"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Wilma Engelenberg is na een val in haar huis  in het IJssellandziekenhuis opgenomen. Een kaartje om haar 
te laten weten dat we aan haar denken zal ze beslist op prijs stellen. 
( IJssellandzieknhuis  Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC  Capelle a/d IJssel, Kamer C-350). Wilma wordt 
maandag 21 maart overgeplaatst naar Laurens revalidatielocatie Avanze, 's-Gravenweg 355, 2905 LC 
Capelle aan den IJssel. 
 
Laten we ook  de andere zieke en oudere parochianen niet vergeten.  Zomaar een spontaan berichtje 
wordt door iedereen gewaardeerd. Mocht u iemand willen verrassen met een kaartje, maar geen adres 
hebben stuur dan een mailtje naar sheeren@versatel.nl. 
 
Denkt u ook nog aan de Voedselbank?   
 
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 3de  zondag van de Vastentijd. Lucas 13,1-9 

  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 

 
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.   
 

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 
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