KERKDIENSTEN EN INTENTIES
Za 7 apr 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; W.Vooys; A.Dormans)
Intenties: Mevr.Elly van Hoogstraten-Dols;
Mevr.Dora Eussen-Ramaekers;
Mevr.Truus Hochstenbach; Dhr. Theo Fijen;
Zo 8 apr 10.30 Eucharistie 2e zondag van Pasen
(P.Verhagen; R. Karsten; P.Sniekers)
Intenties: Jaard. Dhr.Herman Ijdema; Dhr.Theo Fijen;
Mevr.Elly van Hoogstraten-Dols;
Mevr.Truus Hochstenbach;
Mevr.Dora Eussen-Ramaekers;.
Wo 11 apr 19.00 Eucharistie (Dagkapel)
Za 14 apr 15.30 Vormselviering
(Vormheer Vicaris A.G.M.Franssen; E.Bus-Linssen)
19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; E.Bus-Linssen; M.Riswick; A.Dormans)
Intenties: Mevr.Elly van Hoogstraten-Dols; Dhr.Theo Fijen;
Mevr.Dora Eussen-Ramaekers;
Mevr.Truus Hochstenbach.
Zo 15 apr 10.30 Eucharistie 3e zondag van Pasen
(P.Verhagen; E.Bus-Linssen; H.Nieuwkamp; R.Syrier)
Intenties: Zeswekend. Mevr.Elly van Hoogstraten-Dols;
Mevr.Dora Eussen-Ramaekers; Dhr.Theo Fijen;
Mevr.Truus Hochstenbach.
Wo 18 apr 19.00 Vesperviering (Dagkapel)
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Parochie Christus' Hemelvaart - H.Joseph

OVERLEDEN
16 mrt Mevr.Truus Hochstenbach, Baenjehof, 84 jaar
20 mrt Dhr.Theo Fijen, Smithlaan,
95 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

14 APRIL 2018

PAROCHIE-AGENDA
Ma
9 apr 19.30
Di 10 apr 10.00
Wo 11 apr 14.00
15.45
17.00

PAROCHIEJAARVERGADERING 11 APRIL:
KB/PG (Parochiehuis)
Kruispunt (Parochiehuis)
Kruispunt (Parochiehuis)
Communieles SS (Kerkzaaltje)
Gen. Rep. Vormsel (Kerk)

19.30 JAARVERGADERING (Kerkzaaltje)
Do 12 apr
Vrij 13 apr
Zo 15 apr
Ma 16 apr
Di 17 apr
Wo 18 apr
Do 19 apr

10.00
14.00
20.00
15.00
20.00
11.30
10.00
10.00
20.30
14.00
14.00
9.00
20.00

Bijeenk. Kruispuntvrijwilligers (Parochiehuis)
Stuurgroep Diaconie (Parochiehuis)
Rep. St.Josephkoor (Kerkzaaltje)
Kruispuntgesprek (Parochiehuis)
Zang repetitie Vormsel (Kerk)
Na de viering orgelbespeling Dhr. R.Syrier
Leesgroep (Parochiehuis)
Kruispunt (Parochiehuis)
Deelgr. Dankviering Comm. (Parochiehuis)
Kruispunt (Parochiehuis)
Gen. Rep. 1e Communie SS (Kerk)
Pastoraatgroep
Rep. St.Josephkoor (Kerkzaaltje)

DOPELING
Op zondag 25 maart werd gedoopt:
LIAM DE WINTER
Wij wensen hem Gods zegen toe op zijn verdere
levensweg.
De volgende doopdatum is 27 mei,
U kunt uw kindje aanmelden bij het
Parochiecentrum.
KLEPPEREN DOOR DE MISDIENAARS
De misdienaars spreken hun dank uit voor de gulle gaven die ze mochten
ontvangen tijdens het klepperen. Het was een bedrag van € 297,15.
Nogmaals BEDANKT.

UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ NR. 8:
WOENSDAG 11 APRIL 2018, 11.00 UUR

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.
U kunt zich opgeven voor de jaarvergadering bij het parochiecentrum t/m
6 april. Ook kunt u zich aanmelden d.m.v. de intekenlijst 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.
AMNESTY INTERNATIONAL
Wit-Rusland: twee mannen wachten op hun executie
Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau kregen op
20 januari 2018 de doodstraf opgelegd. Ze kregen
eerder in maart 2017 levenslang voor moord maar de
openbaar aanklager ging in hoger beroep.
Ze zijn nu in afwachting van hun executie.
Geëxecuteerd in het geheim:
Wit-Rusland past als enige land in Europa en Centraal-Azië de doodstraf
nog toe. Volgens de autoriteiten zitten er op dit moment zeven mensen
in een dodencel. Dit is niet te bevestigen omdat gegevens over het
aantal doodstraffen en executies niet openbaar zijn.
De doodstraf wordt in Wit-Rusland vaak opgelegd na een oneerlijk
proces waarbij niet zelden gebruik gemaakt wordt van bekentenissen
gekregen door marteling. Executies worden uitgevoerd in het geheim. De
familie kan geen afscheid nemen en wordt zelfs niet verteld waar de
lichamen zijn begraven. Dit schendt de rechten van de veroordeelden en
hun nabestaanden.
Amnesty is overal en altijd tegen de doodstraf. Het is een schending van
het recht op leven zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. Bovendien is het een vorm van marteling.
Wij vragen u een brief te lezen, ondertekenen en te versturen.
U kunt een brief meenemen achter in de kerk, op de tafel van Amnesty
International , waarvoor onze dank.

OP 14 APRIL WORDEN GEVORMD
DOOR VICARIS A.G.M. FRANSSEN:

Amber van Ham
Maressa Smits
Ivo Ermans
Cheyenne Wetzels
Tara Wertz
Vera Kerckhoffs
Rutger Dohmen
Koen Vrijhoeven
Tom Wiche Ewa Czapczyńska
Lisa op den Kamp
Alrik van Eegh
Daan Ermans
Vince L'Ortye
Jikke Maas
Pim de Bie
Alanis Roso
Shayla Rigters
Greciano Rigters
Djaiden Westerhof
Claire de Moor
Fenna Heylighen
Jorn Jansen
Lou Stijffs
Bo Meens
Pim Hardeman
Emmy Pisters
Nora Honings
Wout Hustinx Mick Wolvekamp Casper Maussen

Wij feliciteren
alle vormelingen en hun ouders .
UITNODIGING
"Mijn Streek te Kijk"
Zondag 22 april a.s. om 15.00 uur zullen Meindert Muller en Wiebe de Vries deze
voorstelling in onze kerk ten gehore brengen.
Deze voorstelling wordt speciaal aan onze vrijwilligers aangeboden uit erkentelijkheid voor hun niet aflatende inzet voor onze parochie.
Maar ook alle overige parochianen zijn van harte welkom, want ook zij dragen bij,
vormen en steunen onze gemeenschap.
Na afloop is er een nazit met het gebruikelijke drankje/hapje geserveerd door de
leden van het kerkbestuur. Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen.
Het Kerkbestuur

KAARTENACTIE:
De Stichting Pastorale Dienstverlening en het Kerkbestuur zijn een actie
begonnen om structureel meer inkomsten te verwerven.
Daarnaast worden er incidentele acties ondernomen.
De SPD start met een kaartenactie.
Er zijn setjes wenskaarten met afbeeldingen van kunstwerken van
Pastoor Meertens gemaakt. Daartoe zijn foto’s gemaakt van werken die
bij de zus van Pastoor Meertens in huis staan. Sommige van deze
werken zijn nog niet bekend.
Er zijn drie sets van elk vijf kaarten. Elke set kost 10 euro.
Achter in de kerk liggen voorbeelden van deze sets en intekenlijsten.
Intekenen kan uiterlijk dinsdag 10 april.
PAASKAARSEN 2018
Bij het ontwerp voor de nieuwe Paaskaarsen wordt
meestal het jaarthema van de Parochie Vrangendael
gebruikt, ook voor de Johanneskerk. Dit jaar is het
thema: "Aangeraakt".. Op 8 maart werden er twee
grote kaarsen versierd voor beide kerken door Jan
Wetzeler, Christel Prins, Anneke Atsma, Emma en
Willy de Koning.
De smartphones werden er bijgehaald om een passende afbeelding bij dit jaarthema te zoeken, maar
het lukte hen niet om iets geschikts te vinden dat
op een lange kaars past.
Daarom werd gekozen voor iets geheel anders, namelijk de symbolen
voor de tekst over geloof, hoop en liefde uit 1 Korintiërs 13: 13.
Deze bekende begrippen worden uitgebeeld met een kruis, een anker en
een hart. In de NBG-Bijbel in Gewone Taal, wordt het begrip hoop
omschreven als: vertrouwen.
Links en rechts van het kruis staan de Alpha en de Omega. Boven het
kruis is de zon te zien, wat symbool staat voor de warmte van God en
van mensen onderling. Rondom het anker spettert het water op. Het
water symboliseert de doop, de bevrijding door Christus die het levende
water is.
In de Paasnacht werden de nieuwe kaarsen de kerk binnengebracht.

