KERKDIENSTEN EN INTENTIES
Za 2 dec 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; E.Bus; M.Riswick; A.Dormans)
Intenties: Mevr.Trien Verstappen; Dhr.Nic Werker;
Mevr.Christl Beckers-Wieser.
Zo
3 dec 10.30 Eucharistie 1e Advent
(P.Verhagen; E.Bus; P.Boselie; M.Dirks)
Intenties: Mevr.Trien Verstappen; Dhr.Nic Werker;
Mevr.Christl Beckers-Wieser
Wo 6 dec 19.00 Eucharistie
Za 9 dec 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; R.Lantman; M.Riswick; A.Gijzels)
Intenties: Mevr.Trien Verstappen; Dhr.Nic Werker;
Mevr.Christl Beckers-Wieser
Zo 10 dec 10.30 Eucharistie 2e Advent
(P.Verhagen; R.Lantman; H.Nieuwkamp; N.de Haan)
Intenties: Jaard. Dhr.Piet Zits; Mevr.Trien Verstappen;
Dhr.Nic Werker; Mevr.Christl Beckers-Wieser.
Wo 13 dec 19.00 Eucharistie
OVERLEDENEN
23 nov Mevr.Christl Beckers-Wieser, E.van Barstraat, 78 jaar
Wij bidden, dat zij in onze gedachten verder mag leven en
in de vrede en de vreugde van de Heer.
KERSTGROEN OM KERSTSTUKJES TE MAKEN
De bloemsiergroep vraagt om kerstgroen.
Heeft u kerstgroen in uw tuin waar de bloemsiergroep iets van mag
snoeien dan kunt u zich melden bij het parochiecentrum. De
bloemsiergroep neemt dan contact met u op en spreekt met u af
wanneer ze komen snoeien. Alvast onze hartelijke dank.
DEURCOLLECTE VOOR “BIE ZEFKE”
De opbrengst van de deurcollecte in het weekend 18/19 november voor
“Bie Zefke” bedroeg € 314.40. Ook hiervoor bedankt.
PAROCHIECENTRUM CHRISTUS' HEMELVAART - H.JOSEPH
HEMELSLEY 240, 6137 BV SITTARD, TEL. 046-8800185
Open: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
E-mail: parochiecentrum@online.nl
Website: www.vrangendael.nl
Pastoor: P.Verhagen Tel. 046-4512506
Past.Werkster: Elly Bus-Linssen Tel. 06-17831958
Past. bereikbaarheidsdienst noodgevallen: Tel. 06-12529817
Doopaanmeldingen: Parochiecentrum
Wilt u graag bij ziekte bezoek ontvangen van de ziekendienst en/of de Pastoor
dan kunt u dit doorgeven bij Pastoor of op het Parochiecentrum.
RABOBANK: NL21RABO0135099919 / ING.Bankgiro: NL19INGB0001029721
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PAROCHIE-AGENDA
Di 5 dec 10.00 Kruispunt (Parochiehuis)
Wo 6 dec 14.00 Kruispunt (Parochiehuis)
18.00 Herbergmaaltijd (Kerkzaaltje)
Do 7 dec 9.30 Liturgiegroep (Parochiehuis)
19.30 Rep. St.Josephkoor (Kerkzaaltje)
20.00 C.C.W.G. (Parochiehuis)
Ma 11 dec 19.30 KB/PG (Parochiehuis)
Di 12 dec 10.00 Kruispunt (Parochiehuis)
Wo 13 dec 14.00 Kruispunt (Parochiehuis)
20.00 C.C.W.G. (Parochiehuis)
Do 14 dec 9.00 Bloemschikken (Kerkzaaltje)
9.00 Pastoraatgroep (Parochiehuis)
DOPELING
Op zondag 19 november werd gedoopt:
NATHANAEL SULTANIS
Wij wensen hem Gods zegen toe op zijn verdere
levensweg.
De volgende doopdatum is in januari 2018.
U kunt uw kindje aanmelden bij het Parochiecentrum.
VAN HET KERKBESTUUR: AANSTELLING WILMA MOELKER-LOOS
Na het voltooien van de Kairos-opleiding heeft Wilma
Moelker op zondag 12 november in de kathedraal
van Roermond van de bisschop de zending tot
catechist gekregen. Het Kerkbestuur is daar blij mee
en feliciteert haar van harte. Wat betekent dat nu voor de parochie? Het
betekent dat het Kerkbestuur haar als parochie-assistent aanstelt.
Aanvankelijk leverde de Kairos-opleiding catechisten af, maar gezien de
ontwikkelingen is de naam parochie-assistent meer op zijn plaats.
In de zendingsbrief beschrijft de bisschop haar taken als volgt:
• Liturgie met speciale aandachtspunten:
lectrice en assistentie bij uitvaarten.
• Diaconie met speciaal aandachtspunt de herbergmaaltijd.
• Gemeenschapsopbouw met speciale aandachtspunten:
parochiecentrum, gastouder H.Vormsel, EHBO, contactpersoon
huishoudelijke zaken parochie.
In feite blijft Wilma dus gewoon haar huidige taken vervullen. Maar zij
doet dat nu als geschoolde vrijwilliger. Wilma gaat nog een vervolgcursus volgen die vooral gericht is op de pastorale kanten van de
parochie. Na afronding kan ze dan als 'volleerd' parochie-assistent haar
werk in onze parochie voortzetten. Wij wensen Wilma veel succes.
Het Kerkbestuur.

INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
Reeds enkele jaren organiseren wij in de advent een inzameling voor de
Voedselbank Zuid-Limburg. Dit jaar van 2 t/m 12 december a.s..
De Voedselbank is een vrijwilligersorganisatie en maakt wekelijks 500 à
600 pakketten voor gezinnen en alleenstaanden in Zuid-Limburg. In
Sittard worden per week 80 à 90 pakketten uitgereikt. Dat is natuurlijk
een hele opgave om dat week in week uit te moeten doen, maar dank zij
de medewerking van het bedrijfsleven en particuliere organisaties weet
men telkens weer de eindjes aan elkaar te knopen.
Maar ook de bijdragen van particuliere personen zijn absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze gezinnen en alleenstaanden geen
honger hoeven te lijden.
Op de vraag aan welke producten vooral behoefte is antwoordt de
voedselbank:alle levensmiddelen die lang houdbaar zijn.
Is het sjouwen met potten, pakken en dozen voor u te zwaar, dan kunt u
ook een bijdrage in geld geven. Dat kan alleen in de collectebus die
achter in de kerk staat. Van dit geld kopen wij dan levensmiddelen.
Waar en wanneer kunt u uw gaven kwijt?
 In de kerk tijdens de eucharistievieringen in de weekenden van
2/3 en 9/10 december;
 In het wijkontmoetingscentrum Het Kruispunt tijdens de
gebruikelijke openingsuren op dinsdag 5, woensdag 6 en dinsdag
12 december;
 In wijksteunpunt de Oase op dinsdag 5 en dinsdag 12 december
tussen 14.00 en 16.00 uur.
Mogen wij net als voorheen weer op uw gulle bijdrage rekenen?
Mede namens de mensen die de voedselpakketten ontvangen,
bij voorbaat hartelijk dank.
Stuurgroep Diaconie.
AMNESTY INTERNATIONAL
10 DECEMBER: DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Amnesty International voert rond die dag over de hele wereld
actie in de vorm van een schrijfmarathon. Er worden dan voor
10 mensen brieven geschreven naar de betreffende regeringen
én kaarten naar activisten die in hun land worden vastgehouden of vervolgd.
Ook willen wij u graag nog even herinneren aan de activiteiten die plaats
vinden op 10 december, de dag van de rechten van de mens en het 40
jarig jubileum van onze werkgroep, tussen 14 en 17 uur in Ernesto’s
Cantina Mexicana, Markt 32 te Sittard.
Samen met burgemeesters uit de regio schrijven we en herdenken we.
Deze middag wordt opgeluisterd door de cabaretgroep ´De Tutjes´, die
een speciaal programma heeft geschreven voor Amnesty.
COLLECTE SOLIDARIDAD
In het weekend 16/17 december wordt er een deurcollecte gehouden
voor Solidaridad, waarvoor onze dank.

