
   
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

              Mededelingen 1 - 8 mei 2022 
                        
Zondag 1 mei                    11.00 uur                   Communieviering 
                                                                             Voorganger; pastor Gerda Martens 
                                                                             m.m.v. Cantiamo 

                                    
Dinsdag 3 mei                  Wegens vakantie van Hans Kleene is er geen secretariaat  

                                            en is de Bron gesloten!!!. 

                
Vrijdag 6 mei                      9.00 uur                   Eucharistieviering 

 

Zaterdag 7 mei                  10.00 - 12.00 uur      Inzameling kleding en oud ijzer 

 

Zondag 8 mei                    11.00 uur                  Eucharistieviering 
                                                                             Voorganger; pastor Huub Flohr 
                                                                             m.m.v. JOKO 
Tijdens deze viering stellen de kinderen, die op 19 juni hun Eerste H. Communie doen, zich voor. 
 
 
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).  
 
 
 
 
CONTACTDAG 
De ouderencontactdag werd voor de eerste keer in 2012 IPV breed gehouden.  
En vanaf 2016 werd dat uiteraard Christoffel breed. Twee keer per jaar werden alle oudere parochianen  
van alle locaties uitgenodigd voor een gezellig samen zijn op een van de locaties. 
 
In dit “lustrumjaar” kiezen we voor een nieuwe opzet. Op elke locatie wordt dit jaar een contactdag 
georganiseerd voor alle parochianen.. In de H. Maria Koningin op woensdag 1 juni! 
Schrijft u deze datum vast in uw agenda! 
We beginnen om 10.00 uur met een kopje koffie, uiteraard met wat lekkers erbij. 
U kunt zich opgeven bij het secretariaat Tel  06 31004385  of Email: mariakoningin@christoffelparochie.nl  
U kunt ook uw naam schrijven op de intekenlijst die  In de nis van de hal komt te liggen. 
Geeft u ook even aan of u opgehaald wilt worden.  .  
We hopen dat er veel parochianen aanwezig zullen zijn! 
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Op de WEBSITE VAN DE CHRISTOFFELPAROCHIE onder het kopje VIERINGEN vindt u het 
vieringenschema en de voorgangers van alle locaties voor de maand mei 
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.  

 

 

BISDOM BLAD  

De nieuwste editie van het  Bisdomblad Tussenbeide ligt in de nis van de hal.  

Vergeet u het niet mee te nemen? 

 

 
DRAAGKRACHTBEZORGERS  GEVRAAGD. 
10x per jaar een kleine wandeling om ons parochieblad te bezorgen bij uw medeparochianen, 
Iets voor u? Stuur dan een mailtje naar sheeren@versate.nll 
De eerstvolgende Draagkracht komt uit op 18 mei.. 
. 
 

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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