
   
 
 
 
 
 
 
 

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

                       

     Extra mededelingen voor de Goede Week  
 

Donderdag  14 april                   19.30 uur        Eucharistieviering in de Pauluskerk 
Witte donderdag                                               Pastoraal team 
De muzikale ondersteuning is van de Pauluscantorij o.l.v. Ger Lugtenberg.  
De begeleiding is op orgel van Jan van der Zee. 
 

Vrijdag 15 april                           15.00 uur        Kruisweg  in de Bron 

Goede vrijdag                                                    Voorganger; Iet van Os. 

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

 

                                                     19.30 uur        Goede Vrijdagviering in de Pauluskerk 

                                                                             m.m.v. JOKO 

LET OP!!! 

Zaterdag 16 april  .                     21.00 uur         Paaswake   Alleen In de Open Hof 

Paaszaterdag                                                      met het pastoraal team en m.m.v. RK Open Hofkoor 

       

Dit in tegenstelling tot wat er op het vorige mededelingenblad stond  en wat er in de Draagkracht staat. 

In de Bron is er geen livestream maar u kunt wel thuis de viering weer als altijd volgen worden via 

 kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/517-Kerkelijk-Centrum-Open-Hof-Ommoord-te-Rotterdam 

 

Zondag 17 april                          11.00 uur        Voorganger; pastor Joost de Lange 
Pasen                                                                  Samenzangkoor 
 
Na de viering is er een deurcollecte. Deze is bestemd voor de mensen uit Oekraïne die in Krimpen verblijven.. 
Op zondag 24 april is hun Paasfeest. Het zou fijn zijn als ze dit feest volgens hun eigen traditie hier zouden 
kunnen vieren. Ver weg van hun land en familie.  
Een belangrijk iets in hun traditie is de Paska – dat is een soort Paasbrood versierd met eieren en kaarsen 

 
   Op zondag 24 april om  05.30 uur is er in de Bron een speciale Paasviering voor de mensen uit Oekraïne,  
   Pastor Huub Flohr en  Ds Machiel van de Giessen zijn hierbij aanwezig.   
   Het is vroeg maar het zou toch mooi zijn al er wat belangstelling vanuit de H. Maria Koningin zou zijn 
   We proberen er in samenwerking met de Rank/|Ark gemeente een mooie viering. van. te maken. 
   Ideeën en hulp zijn natuurlijk welkom ! (PG.HMK@christoffelparochie.nl) 

 
BERICHT VAN DE RAAD VAN KERKEN (KLIK hier…) 
De E.G.K. bestaat 25 jaar! Daarom is er op Eerste Paasdag een Openlucht  Samenkomst bij de Surfplas . 
 
"AANDACHT"  VOOR DE ANDER 
Mevr. Ans van de Werk ligt niet meer in het IJssellandziekenhuis maar is nu aan het herstellen 
in het Laurens revalidatiehuis .  Intermezzo Zuid, Kamer 316Motorstraat 110,   3083AP Rotterdam.            
 

                                                 Zalig Pasen  

                           

                          Pastoraal team   Locatieraad   Pastoraatgroep  en  Hans Kleene. 
 

Terug naar HOME 
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