KERKDIENSTEN EN INTENTIES
Za 10 mrt 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; R.Lantman; M.Riswick; A Dormans)
Intenties: Mevr.Elly van Hoogstraten-Dols;
Mevr.Dora Eussen-Ramaekers.
Zo 11 mrt 10.30 Eucharistie 4e zondag veertigdagentijd (P.Verhagen;
R.Lantman; Afrika-koor; M. Riswick; H. Maes)
Intenties: Mevr.Elly van Hoogstraten-Dols;
Mevr.Dora Eussen-Ramaekers.
Di 13 mrt 19.00 Taizè-viering (Dagkapel)
Wo 14 mrt 19.00 Eucharistie (Dagkapel)
Za 17 mrt 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; J.Peeters; M.Riswick; A.Dormans)
Intenties: Mevr.Elly van Hoogstraten-Dols;
Mevr.Dora Eussen-Ramaekers.

PA LM PA SE N
STO K
jaargang 48 - nummer 5 - 10 maart 2018
Parochie Christus' Hemelvaart - H.Joseph

Zo 18 mrt 10.30 Eucharistie 5e zondag veertigdagentijd,
Jubileum 20 jarige fusie met Stadbroek.
(P Verhagen; J.Peeters; St.Josephkoor)
Intenties: Jaard. Mevr.Tieny Jennekens-Kersemakers;
Mevr.Elly van Hoogstraten-Dols;
Mevr.Dora Eussen-Ramaekers.
Wo 21 mrt 19.00 Vesperviering (Dagkapel)
OVERLEDENEN
24 feb. Mevr.Elly van Hoogstraten-Dols, Relindisstraat, 90 jaar
26 feb. Mevr.Dora Eussen-Ramaekers, Lienaertstraat
92 jaar
Wij bidden, dat zij in onze gedachten verder mogen leven en
in de vrede en de vreugde van de Heer.
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

FUSIE
CHRISTUS HEMELVAART
H.JOSEPH

PAROCHIE-AGENDA
Za 10 mrt 12.30 Eigen Vormselviering (alle gebouwen)
Ma 12 mrt 13.30 Bijeenkomst collegae (Parochiehuis)
19.30 Verg. KB/PG (Parochiehuis)
Di 13 mrt 10.00 Kruispunt (Parochiehuis)
20.00 Voorb. Liturgie (Parochiehuis)
Wo 14 mrt 13.30 Comm. Les 5 S.S. (Kerkzaaltje)
15.30 Comm. Les 5 L.H. (Kerkzaaltje)
14.00 Kruispunt (Parochiehuis)
14.00 Inhaalles Vormsel (Parochiehuis boven)
20.00 C.C.W.G. (Parochiehuis)
Do 15 mrt 9.30 Bijeenkomst poetsploeg (Parochiehuis)
20.00 Rep. St. Josephkoor (Kerkzaaltje)
Vrij 16 mrt 13.30 Comm. Les 5 LH (Kerkzaaltje)
Ma 19 mrt PAROCHIECENTRUM GESLOTEN IVM ST.JOEP
Di 20 mrt 10.00 Kruispunt (Parochiehuis)
16.00 Zangles Comm. S.S. (Kerkzaaltje)
19.30 Extra Rep. St.Josephkoor (Kerkzaaltje)
Wo 21 mrt 14.00 Kruispunt (Parochiehuis)
15.45 Comm. Les 6 S.S. (Kerkzaaltje)
18.00 Vespermaaltijd (Johanneskerk)
Do 22 mrt 9.00 Pastoraatgroep (Parochiehuis)
20.00 Rep. St.Josephkoor (Kerkzaaltje)
Vrij 23 mrt 15.30 Comm. Les 6 L.H. (Kerkzaaltje)
PALMPASEN GEZINSVIERING
Zondag 25 maart is het Palmzondag. In onze kerk wordt er
dan een gezinsviering gehouden. Alle kinderen zijn speciaal
uitgenodigd om samen met papa en mama, broertjes en zusjes
aan deze viering deel te nemen. Maar iederéén is welkom. Het
Josephkoor zal zingen. De viering begint om 10.30 uur en
heeft als thema ‘Opstaan en leven’.
Aan de kinderen: Bij Palmpasen hoort ook een Palmpasenstok. Natuurlijk
kun je thuis zelf een Palmpasenstok maken maar je kunt er ook een
samen met ons knutselen. Dit doen we op zaterdag 24 maart van 10.00
tot 12.00 uur in het kerkzaaltje van de kerk. Vraag of je vader of moeder
meekomt om bij het knutselen te helpen. Wil je mee doen geef dan je
naam en leeftijd vóór 15 maart door aan Chantal Maas-Mulkens:
chantal.mulkens@gmail.com of 046-4512464.
De Palmpasenstok kun je dan zondag 25 maart meenemen naar de
gezinsviering. Wil jij tijdens de gezinsviering een stukje tekst voorlezen,
of een ander taakje in deze viering, geef ook dan je naam, leeftijd en
e-mailadres vóór 15 maart door. Tot ziens! Vriendelijke groeten.
Werkgroep gezinsviering.

FINANCIËLE SITUATIE
Er is tot nog toe weinig ruchtbaarheid aan gegeven, maar de financiële
situatie van de parochie en SPD (de werkgever van Elly Bus) is sinds
enige jaren achteruit aan het gaan en in 2017 ernstig verslechterd.
We schrijven rode cijfers en teren snel in op onze reserves.
Daarom zijn we nu samen met de SPD een financiële actie gestart in de
hoop dat we de inkomsten kunnen vergroten. Meer daarover in de
mededelingen na de mis en binnenkort in uw brievenbus en vervolgens
ook via brieven achter in de kerk.
Het Kerkbestuur.
PAROCHIEJAARVERGADERING 11 APRIL
Op woensdag 11 april is er de jaarvergadering in het
kerkzaaltje, aanvang 19.30 uur. Voorafgaand, om
19.00 uur, is er een Eucharistie in de dagkapel.
Voor de jaarvergadering kunt u zich t/m 6 april opgeven bij het parochiecentrum of u inschrijven op
de lijst die achter in de kerk op de tafel ligt.
De stukken worden u dan thuisbezorgd zodat u deze rustig kunt nalezen.
Later opgeven betekent dat u de stukken zelf kunt komen halen bij het
parochiecentrum en/of op de vergadering.
KOKEN HERBERGMAALTIJD
Op 7 februari hebben 4 aanstaand vormelingen samen
104 pannenkoeken gebakken voor de herbergmaaltijd.
Ze zijn die middag om 14 uur begonnen met het
maken van het boodschappenlijstje en vervolgens zijn
ze samen boodschappen gaan doen. Wetende dat ze
maar 3 euro per persoon aan budget hebben. Welnu
dat is heel aardig gelukt. Ze hebben pannenkoeken
gebakken met appel, kaas, spek en naturel. Als toetje
hadden ze ijs met warme kersen en slagroom.
We hebben het erg gezellig gehad en de mensen vonden het lekker en
waren erg enthousiast. Daarna samen de afwas gedaan en opgeruimd.
En om 20 uur gingen we allemaal moe maar voldaan naar huis.
Emmy, Bo, Lou en Koen super bedankt.
COLLECTE WEEKEND 10 EN 11 MAART
In het weekend 10 en 11 maart wordt er een deurcollecte gehouden in
het kader van de Vastenactie, waarvoor onze dank.
UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ NR. 6:
WOENSDAG 14 MAART 2018 11.00 UUR
I.v.m. St. Joep is maandag 19 maart het parochiecentrum geloten

