KERKDIENSTEN EN INTENTIES
Za 16 juni 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; M.Muller; H.Nieuwkamp; A.Dormans)
Intenties:
Mevr. Jo van Bekkem-van Mil;
Mevr. Marijke Steeman-Goris; Dhr. Fons Custers.
Zo 17 juni 10.30 Eucharistie 11e zondag dhj
(P.Verhagen; M.Muller; R.Karsten; N.de Haan)
Intenties:
Dhr. en Mevr.Maessen en zoon;
Mevr.Jo van Bekkem-van Mil;
Mevr.Marijke Steeman-Goris; Dhr.Fons Custers.
Wo 20 juni
Vesperviering (Dagkapel)
Za 23 juni 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; R.Lantman; M.Riswick; A.Dormans)
Intenties:
Mevr.Marijke Steeman-Goris; Dhr.Fons Custers.
Zo 24 juni 10.30 Eucharistie 12e zondag dhj
(P. Verhagen; R. Lantman; St. Josephkoor.)
Intenties:
Ter intentie van de buurt voor Mevr.Dora EussenRamaekers; Mevr.Marijke Steeman-Goris;
Dhr.Fons Custers.
Di 26 juni 19.00 Taizéviering (Dagkapel)
Wo 27 juni 19.00 Eucharistie (Dagkapel)
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Parochie Christus' Hemelvaart - H.Joseph

OVERLEDEN
5 mei. Dhr. Fons Custers, Bradleystraat Sittard, 91 jaar
Wij bidden, dat hij in onze gedachten verder mag leven en
in de vrede en de vreugde van de Heer.

UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ NR. 13:
WOENSDAG 20 JUNI 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

VOEDSELBANK

PAROCHIE-AGENDA
Di 19 juni 10.00
20.00
Wo 20 juni 14.00
19.30
Do 21 juni 10.00
19.30
Vrij 22 juni 9.30
Ma 25 juni 10.00
Di 26 juni 10.00
Wo 27 juni 14.00
19.00
Do 28 juni
9.00
19.30

Kruispunt (Parochiehuis)
Vormselstuurgroep (Parochiehuis)
Kruispunt (Parochiehuis)
Bijeenkomst Lectoren (Parochiehuis)
Verg. Kruispuntvrijwilligers (Parochiehuis)
Rep. St. Josephkoor (Kerkzaaltje)
Liturgiegroep (Parochiehuis)
Leesgroep (Parochiehuis)
Kruispunt (Parochiehuis)
Kruispunt (Parochiehuis)
Bestuur St. Josephkoor (Parochiehuis)
Pastoraatgroep (Parochiehuis)
Rep. St. Josephkoor (Kerkzaaltje)

VOEDSELBANK
Zoals gebruikelijk organiseren wij in de laatste 2
weekenden voor de zomervakantie weer een
inzamelingsactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg.
Velen van ons zullen in verre streken of dichter bij
huis gaan genieten van een welverdiende rust, maar
er zijn ook nog veel mensen die daarvoor niet te
middelen hebben, ja zelfs niet genoeg geld om verantwoorde
levensmiddelen te kopen.
Deze mensen kunnen overleven dank zij de wekelijkse pakketten van de
voedselbank. Laten we hen een handje helpen door het geven van lang
houdbare producten zoals rijst, pasta, koffie en thee, groente en fruit in
blik of pot etc.
Wanneer het u teveel gesjouw is kunt u ook een geldelijke bijdrage
leveren, dat kan alleen in de collectebus achter in de kerk.
Waar en wanneer?
► In de weekenden van 23/24 juni en 30 juni/1 juli
voor of na de eucharistievieringen op de grote tafel achter in de kerk.
► Tijdens de openingsuren van Het Kruispunt, Burg. Schrijenstraat 2:
op dinsdag 19 & 26 juni van 10 tot 12 uur
en op woensdag 20 & 27 juni tussen 14 en 16 uur.
► Bij wijksteunpunt de Oase op dinsdag 19 & 26 juni van 13 tot 16 uur.
Bij voorbaat dank, Stuurgroep Diaconie.

DOPELING
Op zondag 27 MEI werd gedoopt:
OLIVIÉR VAN AMERONGEN
Wij wensen hem Gods zegen toe op zijn verdere levensweg.
De volgende doopdatum is 19 juli en 30 september ,
U kunt uw kindje aanmelden bij het Parochiecentrum.
HERBERGMAALTIJD
Elke 1e woensdag van de maand kunt u bij ons in het kerkzaaltje om
18.00 uur deelnemen aan de Herbergmaaltijd. De kosten zijn € 4,- per
maaltijd (hoofdgerecht en toetje). U dient zich hiervoor wel op te geven
de dinsdag voorafgaand tot 11.00 uur op het parochiecentrum
tel: 046-8800185.
Kom gezellig mee-eten. U hoeft hiervoor geen kerkganger te zijn.
Iedereen is welkom vanaf 0-100 jaar.
Heeft u geen vervoer! Dat is geen probleem, dat kan worden geregeld.
Geef dit even door bij opgave. We hopen U snel te zien.
4 juli,1 aug., 5 sept., 3 okt., 7 nov., 5 dec.
Ook zijn we nog steeds op zoek naar mensen die 1x per 3 maanden of
eenmalig eens willen koken voor de mensen van de Herbergmaaltijd
ongeveer 15 personen.
AMNESTY INTERNATIONAL
Oleg Sentsov protesteerde eind 2013 tegen
de Russische inname van de Krim, waar hij
vandaan komt. De Russische autoriteiten
bliezen het protest enorm op en beschuldigden Sentsov zelfs van
terroristische activiteiten. Hij werd beschuldigd van brandstichting en
zou een beeld van Lenin hebben willen opblazen. Sentsov ontkent alle
betrokkenheid bij terroristische activiteiten en zegt om politieke redenen
te zijn vervolgd. Na een showproces besloot de rechter in augustus
2015 dat hij voor twintig jaar de gevangenis in moest.
De omstandigheden in de gevangenis waar hij wordt vastgehouden zijn
slecht. Hij krijgt bijna geen zonlicht en er is geen schoon drinkwater. De
gezondheid van Sentsov gaat dan ook hard achteruit. Zijn tanden
brokkelen af en zijn haar is uitgevallen. Ook leidt hij mogelijk aan een
Vitamine D tekort.

