KERKDIENSTEN EN INTENTIES
Za 10 feb 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; E.Bus; H.Nieuwkamp; A.Dormans)
Intenties: Mevr.Leonie Bors-Pesgens; Dhr.Math Haas;
Dhr.George ten Brink; Mevr.Lieske Philippen.
Zo 11 feb 10.30 Eucharistie 6e zondag dhj Carnaval
(P.Verhagen; E.Bus; H.Nieuwkamp; N.de Haan)
Intenties: Mevr.Wies Hanssen-Lafleur; Dhr.Math Haas;
Mevr.Annie Castelijn-Abelen; Dhr.George ten Brink;
Mevr.Leonie Bors-Pesgens; Mevr.Lieske Philippen.
Wo 14 feb 11.00 Ziekendienst Aswoensdag (Dagkapel)
(P.Verhagen; H.Nieuwkamp; M.Wesseling)
19.00 Aswoensdag
(P.Verhagen; P.Boselie; N.de Haan)
Za 17 feb 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; J.Peeters; M.Riswick. A.Dormans)
Intenties: Mevr.Lieske Philippen; Dhr.Math Haas;
Dhr.George ten Brink.
Zo 18 feb 10.30 Eucharistie 1e veertigdagentijd
(P.Verhagen; J.Peeters; P.Boselie; P.Sniekers)
Intenties: Zeswekend. Dhr.Math Haas;
Jaard. Dhr.Zef Kentgens en voor overleden Familie.
Mevr.Lieske Philippen; Dhr.George ten Brink.
Wo 21 feb 19.00 Vesperviering (Dagkapel)
OVERLEDEN
20 jan

Mevr.Lieske Philippen, van Ostadestraat, 86 jaar

Wij bidden, dat zij in onze gedachten verder mag leven en
in de vrede en de vreugde van de Heer.

UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ NR. 4:
WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018 11.00 UUR
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

TAXI ?
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Parochie Christus' Hemelvaart - H.Joseph

CARNAVAL
De oorsprong van het woord
moet waarschijnlijk gezocht
worden in het Italiaanse carne
levare (kerklatijn: carnem
levare), het "opheffen/wegne-nemen van het vlees".
Verschillende alternatieve etymologieën zijn voorgesteld, maar zijn niet houdbaar
gebleken, met name vanwege het al in de 10e tot 12e eeuw voorkomen van de
Italiaanse vorm carnelevale.
Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te
buiten te gaan voor de vastentijd, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke.
Op vette dinsdag (voor de vasten) werd al het vet dat er in huis was opgemaakt,
omdat het anders zou bederven. De vasten is ter herdenking van de 40 dagen die
Jezus volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens tot bezinning
op de christelijke kernwaarden.
De Romeinen vierden het feest van de saturnaliën dat veel kenmerken van het
hedendaagse carnaval had zoals drink- en eetgelagen, een soort Prins Carnaval,
vermommingen en optochten door de straten.
Het "heidense" carnaval werd in heel Europa gevierd. In Rusland bijvoorbeeld, is dit
feest bekend onder de naam maslenitsa (vrij vertaald: boterfeest). Antropologisch
gezien is het carnaval een omkeringsritueel, waarin maatschappelijke rollen worden
omgedraaid en normen over gewenst gedrag worden opgeschort.
Bron Wikipedia.

PAROCHIE-AGENDA
Di 13 feb 10.00 Kruispunt (Parochiehuis)
Wo 14 feb 14.00 Kruispunt (Parochiehuis)
Do 15 feb 14.00 Stuurgroep Diaconie (Parochiehuis)
20.00 Rep. St.Josephkoor (Kerkzaaltje)
Ma 19 feb 15.30 Vormsel les (Parochiehuis)
Di 20 feb 9.30 Liturgie overleg (Drukwerklokaal)
20.00 Gastouder overleg 1e comm. (Kerkzaaltje)
Wo 21 feb 14.00 Kruispunt (Parochiehuis)
13.30 Communie les 3 SS/LH (Kerkzaaltje)
18.00 Vespermaaltijd (Kerkzaaltje)
Do 22 feb 9.00 Pastoraatgroep (Parochiehuis)
20.00 Rep. St.Josephkoor
Vrij 23 feb 13.30 Communie les 3 LH (Kerkzaaltje)
VERVOER
Beste mensen,
wilt u graag naar de kerk maar heeft u geen vervoer, dan
hebben wij de oplossing voor U:
Geef u naam, adres en telefoonnummer door aan het parochiecentrum
en wij zorgen voor vervoer. Ook hadden we graag geweten of u een rollator meeneemt.
Wordt u al door iemand meegenomen dan zouden wij dit ook graag
weten. Mocht deze persoon een keer uitvallen, dan regelen we tijdelijk
een andere chauffeur. Geef ook dan aan het parochiecdntrum door of u
gebruik maakt van een rollator.
We hopen U weer gauw in de kerk te zien.
ASWOENSDAGVIERING VOOR ZIEKEN EN OUDEREN
Zoals gebruikelijk is er op Aswoensdag 14 februari om 11.00 uur een
viering speciaal voor zieken en ouderen. Na afloop van de viering bent u
welkom in het kerkzaaltje voor een kopje koffie of thee met een nonnevot. Wanneer u vervoer nodig heeft dan kunt u dit laten weten bij
Mevr.Bep Westgeest tel.046-4511189
ABONNEMENT ”DEZE WEEK” 2018
Voor de toezending van “Deze Week” in 2018 kunt u zich
aanmelden bij het parochiecentrum.
De kosten voor toezending zijn in 2018: € 20,00.
Betaling graag onder vermelding van “Deze Week 2018 met bedrag”
t.n.v. de Parochie Chr.Hemelvaart-H.Joseph te Sittard. Graag apart
vermelden als u dit samen doet met een betaling van de kerkbijdrage.
Rabobank: NL21RABO0135099919 / ING: NL19INGB0001029721 of
bij het parochiecentrum, elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur.

THEMA: “ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE” IN DE 40 DAGENTIJD:
In de veertigdagentijd zijn de afgelopen jaren bezinningsmomenten georganiseerd gezamenlijk door de
Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht en de
Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond met de
parochie Vrangendael. Thema’s als honger, armoede
en geweld, die mens en milieu overkomen als een
natuurramp komen aan de orde. Samen zoeken we steun en moed, we
zoeken aangeraakt te worden door dat wat Jezus ons heeft voorgeleefd.
Van 14 februari tot 31 maart is de 40 dagentijd. In deze periode willen
we aandacht vragen voor het thema "ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE".
In dit kader zullen er vespermaaltijden plaatsvinden op de volgende data:




21 februari in het kerkzaaltje in de Parochie Vrangendael,
7 maart in de Ontmoetingskerk en
21 maart in de Johanneskerk.

U kunt zich aanmelden bij:
Het Parochiecentrum tel 046-8800185 - parochiecentrum@online.nl
Leen Plessius tel 046-4857347 - sccb.plessius@gmail.com of
Wim Hendriks 046-4755734 - wpt_hendriks@hetnet.nl
Aanmelden a.u.b. ruim vooraf i.v.m. het verzorgen van de maaltijd.
Aanvangstijdstip van de Vespermaaltijden is iedere keer 18.00 u.
INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
Evenals voorgaande jaren organiseren wij in de 2 eerste
weekenden van de vastentijd weer een inzamelingsactie
voor de voedselbank: 17/18 en 24/25 februari a.s.
Hoewel het heel goed gaat met de economie in ons land merkt een grote
groep huishoudens en gezinnen daar niets van. Naar schatting worden
ruim 400.000 kinderen daardoor getroffen. Het krijgen van een wekelijks
voedselpakket is dan van groot belang om te overleven.
Daarom doen wij ook nu een beroep op u om bij te dragen. Alle lang
houdbare levensmiddelen zijn welkom. Geld geven ( in de grote collectebus op de tafel bij de hoofdingang) mag ook, daar kopen wij dan
levensmiddelen voor.
U kunt uw bijdrage leveren:
 In de kerk, tijdens de eucharistievieringen in genoemde
weekenden.
 In het parochiehuis, tijdens de openingstijden van Het Kruispunt,
Burg. Schrijenstraat 2, op dinsdag 20 en 27 februari van 10 tot
12 uur en op woensdag 21 februari tussen 14 en 16 uur.
 Bij Wijksteunpunt de Oase op dinsdag 20 & 27 februari van 13
tot 16 uur.
Bij voorbaat dank, de Diaconiegroep.

