
   
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                       

              Mededelingen 8 - 15 mei 2022 
 
Zondag 8 mei  ROEPINGENZONDAG 2022 

Op de vierde zondag van Pasen wordt Roepingenzondag gevierd. 

Het thema van deze dag is “Vreugde verbindt” Op deze dag komt de mediaviering op NPO2 en het 

geloofsgesprek uit het bisdom Rotterdam.  

De mediaviering wordt verzorgd door pastor Wim Bakker vanuit de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk en begint om 

10.00 uur..  

In het geloofsgesprek om 9.45 uur is rector Broeders van Vronesteyn te gast. 

Hij vertelt hoe belangrijk het is om met elkaar te spreken in de parochie  over roepingen tot het 

priesterschap, diaconaat en religieuze leven. 

  

Tijdens de viering in onze kerk  is er een extra tweede collecte voor Roepingenzondag: de geldelijke 

ondersteuning van de priester- en diakenopleiding van ons bisdom.  

Voor extra informatie ligt er een folder in de nis in de hal. 

 

   
 Voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar  is er de kinderwoorddienst  
 voor de jongere kinderen is er crèche. 
 
                                           11.00 uur                  Eucharistieviering 
                                                                             Voorganger; pastor Huub Flohr 
                                                                             m.m.v. JOKO 
De kinderen, die op 19 juni hun Eerste H. Communie doen,stellen zich  tijdens deze viering voor. .  
Het zijn    Pheline Brugma - Estrella Dekker - Orquidea Dekker - Jesse Dumoulin -  Sarah Dumoulin 
Jenthe Gijsel -  Evy van den Hoogen - Albert Hoogendoorn - Simon Shamon. 
 
 
                                   13.30 uur                Doopviering van: Marlou Bans, Kaia Kragten, Lefke Doggen 
en Lieke Beishuizen. Zij  worden door pastor Winfried Kuipers gedoopt. 
 

Dinsdag 10 mei                  10.30 uur                Uitvaartdienst  van Maria H Th N. Bronkhorst-van Brederode       

                                         14.00 uur                 Eucharistieviering                                                                                                                                               
i.v.m. het koperen huwelijksjubileum  van de heer Geert de Jong en mevr. Adriana Verharen              

Vrijdag 13 mei                      9.00 uur                   Eucharistieviering 

 

Zondag 15 mei                    11.00 uur                   Communieviering 
                                                                                Voorganger; pastor Gerda Martens 
                                                                                Samenzangkoor 
Derde zondag van de maand. U kunt weer meedoen met de Amnesty schijractie!! 
 
Feest van de Geest 2022 
Dit jaar wordt het Feest van de Geest weer gevierd. in de Pauluskerk  (Klik hier…)  

  

http://www.christoffelparochie.nl/images/pdf/HMK/Nieuwsbulletin_2022/Feest-van-de-Geest.pdf


 

"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Wij ontvingen het bericht dat mevr. Maria Henriette Theresia Norbertina  (Ria) Bronkhorst-van Brederode op 
2 mei jl is overleden. Ria en haar man Bert oud parochianen geen onbekende  bij de meeste van ons. voor 
het vele werk wat ze in de oude Bron altijd hebben gedaan.. 
Enkele jaren geleden zijn ze naar Rotterdam verhuisd maar dat hield Ria niet tegen om toch op de Eerste 
vrijdagen voor de koffie te blijven zorgen. 
Enkele weken geleden werd Ria ernstig ziek. Na een tijdje in het IJssellandziekenhuis gelegen te hebben is 
ze naar het verpleeghuis Pniel gegaan waar ze is overleden. 
We wensen Bert, haar zoons Jeroen en Valentijn en de kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.   
 

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! 
 
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 18 wordt u aangeboden door pastor Joost de Lange  hij deelt met u zijn 

gedachten over het beleven van deze paastijd in tijden van oorlog en verdriet.  

U kunt het woord bekijken door deze link (hier klikken) te gebruiken 

 

NIEUWS VAN HET BISDOM 
Het laatste nieuws van het bisdom kunt u lezen door deze link (hier klikken) te gebruiken. 
 

Secretariaat: iedere dinsdag van 9.30 uur - 12.00 

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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