
   
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

              Mededelingen 27 maart - 3 april 2022 
                        
                           VIERDE 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 Brazilië, waar kleine boeren voldoende voedsel produceren, maar de producten nauwelijks kan 
verkopen. Daardoor zijn de inkomsten laag en is hun economische positie zwak. 
 
WAT KUNT U DOEN VOOR DE VASTENACTIE? 
Koop zondag na de viering iets lekkers voor bij de koffie, of om mee naar huis te nemen! 
De opbrengst is voor de Vastenactie! 
 
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 
De collecte voor de Vastenactie wordt gehouden op 10 april Palmzondag. 
 
 
Zondag 27 maart                  11.00 uur                 Eucharistieviering 
                                                                                Voorganger. Pastor Huub Flohr 
                                                                                m.m.v. De Bronspettertjes 
. 
Dinsdag 29 maart                 9.30  - 12.00 uur      Mariakapel is open om een kaarsje aan te steken 

 
Woensdag 30 maart                19.30 uur               Avondgebed in de veertig dagen tijd 
                                                                                Locatie:Emanuelkerk  
Deze avond is voorbereid door leden van de  Emanuelkerk en Iet van Os van de Bron  .  

 

Vrijdag 1 april                         9.00 uur                    Eucharistieviering      

 
Zondag 3 april                      11.00 uur                    Eucharistieviering 
                                                                                  Voorganger: pastor Joost de Lange 
                                                                                  m.m.v. Cantiamo             
 
. 
STEUN DE VLUCHTELINGEN: LOOP MEE MET HET KERKENPAD OP 14 MEI 2022 (zie pagina 3) 
Wij: het team “JOKO & friends op weg” gaan in de nacht van 18 op 19 juni de Nacht van de Vluchteling 
lopen(40km).Je kunt ons sponsoren via QR-code of deze link:  
https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/ik-loop-op-een-weg. Al het sponsorgeld komt volledig ten goede 
aan Stichting Vluchteling en die heeft dat hard nodig!  
Om voor de vluchtelingen zoveel mogelijk geld op te halen én tegelijkertijd een gezellige, verbindende, 
parochiebrede activiteit te organiseren, wandelen wij op 14 mei het Kerkenpad dat de 6 kerken van onze 
Christoffelparochie verbindt (totaal 26,2 km). Voor minimaal € 5,- sponsorgeld (meer mag uiteraard!) kun 
 je gezellig één of meerdere van de vijf deelroutes met ons meelopen (inclusief consumpties). Er is ook een 
kinderroute van 3 km: met suikerspinnen! Meer informatie is te vinden op de flyer. 
Geef je op via: jokokrimpen@gmail.com (ook voor vragen).  
 
 
 
 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/ik-loop-op-een-weg
mailto:jokokrimpen@gmail.com


 
 
BERICHT VAN DE H. JOZEF (Lekkerkerk) 
Op dinsdag  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...  
 
 
BIDDEN VOOR DE VREDE in de Wingerd  
De oorlog in Oekraïne; we worden er stil van.  
Zoveel mensen, zoals jij en ik, op de vlucht, in gevecht en in doodsangst. Niet wetende waartoe en voor hoe 
lang. Daarom gaan we verder met onze avondgebeden voor vrede.  
Wekelijks op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 u met om 19.30 u een gesproken gebedsmoment.  
We branden een kaars, bidden, zingen en zijn stil.  
Omdat woorden soms niet toereikend zijn.  
Welkom om mee te doen.  
De Wingerd, Populierenlaan 90a, Krimpen a/d IJssel.  
 
 
"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Mevr .Ans van de Werk heeft het teleurstellende bericht gekregen dat haar operatie is uitgesteld.. 
Ze hoopt dat het begin april wel door zal gaan. 
Wilma Engelenberg verblijft niet meer in het IJssellandziekenhuis maar is voor revalidatie naar 
 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?   
 
Tot 6 april kunt u uw lege plastic flessen inleveren bij het Octaaf. Da Capo 4. 
De opbrengst is voor Oekraïne.. 
 
 
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 4de  zondag van de Vastentijd.  
  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 

 

 

Terug naar HOME 

 

 

  

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


 

 

 

 

 


