
   
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

              Mededelingen 10 - 17 april 2022 
                        
                                   PALMZONDAG 
Zondag 10 april                    11.00 uur              Communieviering 
Palmzondag                                                       Voorganger: Jacques Demmenie 
                                                                            m.m.v. JOKO  
Nadat de kinderen met hun Palmpaasstok in de kerk zijn geweest mogen de kinderen in de leeftijd 
van 8 tot 12  naar de kinderwoorddienst en de jongere kinderen naar de crèche. 
 
Er zijn tijdens deze viering twee collectes. De eerste collecte is voor de eigen locatie en de tweede 
collecte is voor de Vastenactie. 

 
Dit jaar was het thema van de vastenactie Je land is je leven.  
 
Koop na de viering iets lekkers voor bij de koffie, of om mee naar huis te nemen! 
De opbrengst  hiervan is ook voor de Vastenactie! 
 
Een gift overmaken naar  Vastenactie kan ook. Rekeningnummer NL21  INGB 0000 005850 
 
.Dinsdag 12 april              9.30  - 12.00 uur      Mariakapel is open om een kaarsje aan te steken 

 
Vrijdag 15 april                 15.00 uur                  Kruisweg  

Goede vrijdag                                                    Voorganger; Iet van Os. 

Als u wilt mag u na afloop bloemen  bij het kruis leggen. 

 

Zaterdag 16 april  .           21.00 uur                   Paaswake   Alleen In de St Pauluskerk 

Paaszaterdag                                                      met het pastoraal team en m.m.v. RK Open Hof koor 

 

Zondag 17 april                                                  Voorganger; pastor Joost de Lange 
Pasen                                                                  Samenzangkoor. 
Informatie over de vieringen in de Goede Week leest u n de Draagkracht. 
 
 
 
STEUN DE VLUCHTELINGEN: LOOP MEE MET HET KERKENPAD OP 14 MEI 2022. 
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).  
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mailto:jokokrimpen@gmail.com


 

 
 
 
VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN 25 MAART JL.  
MET ALLE KERNEN VAN DE PAROCHIE EN HET PASTORALE TEAM 
 
In december van het vorig jaar hebben met de kernen van onze parochie zoomgesprekken plaatsgevonden, 
waarbij de status van het parochiebestuur en vooral het ontbreken en functioneren daarvan, het meest ter 
sprake kwamen.  
 
Op 24 maart jl. heeft een vervolgbijeenkomst met alle kernen en het pastorale team plaatsgevonden.         
Aan de hand van een aantal stellingen is geprobeerd een begin van een oplossing voor de geconstateerde 
problemen te vinden. 
 
Punten die aan de orde kwamen: 

- Er is één parochie maar de kernen moeten niet uit het oog verloren worden 
- Is de locatieraad een onderbestuur, een uitvoeringsorganisatie of een beheercommissie?  Daarover 

wordt zeer verschillend gedacht 
- Er ontbreekt een bestuur, de rolverdeling tussen bestuur en locatieraden is onduidelijk,  

De pastoor communiceert onhandig. 
- Gevraagd wordt om meer delegatie, meer inspraak, meer communicatie, meer aandacht voor 

vrijwilligers en parochianen 
 
Conclusie: Er moet nagedacht worden over verzoening, motivatie en inhoud aan de ene kant en over de 
organisatie als structuur aan de andere kant. Daarover worden nadere afspraken gemaakt. 
 
 
"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Mevr. Ans van de Werk ligt in het IJssellandziekenhuis in Capelle in kamer B2.031.   
Afgelopen maandag is ze geopereerd en het gaat naar omstandigheden redelijk met haar. 
Een kaartje zal ze zeker op prijs stellen. 
Wilma Engelenberg is inmiddels weer thuis.. 
. 
 
 
Op de WEBSITE VAN DE CHRISTOFFELPAROCHIE onder het kopje VIERINGEN vindt u het     

     vieringenschema en de voorgangers van alle locaties voor de maand april 
Onder het kopje NIEUWS vindt u:o.a.  

1)  de online cursus sociale leer van de kerk  

2) Thuis vieren met kinderen en jongeren van pastor Gerda Martens 

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

 

 

DRAAGKRACHT 

Inmiddels heeft u de nieuwe Draagkracht Nr 3 ontvangen. 

Mochten er vragen over de bezorging zijn stuur dan een mail naar het secretariaat. 

Wij zijn echt dringend op zoek naar enkele bezorgers vooral voor Lansingh Zuid. 

       

 

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 
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