KERKDIENSTEN EN INTENTIES
Za 30 juni 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; E.Bus; W.Vooijs; A.Dormans)
Intenties: Jaard. Pastoor Jan van Maanen;
Mevr.Marijke Steeman-Goris; Dhr.Fons Custers;
Mevr.Mia Pouwels-Verrijdt.
Zo 1 juli 10.30 Eucharistie 13e zon dhj
(P.Verhagen; E.Bus; P.Boselie; P.Sniekers)
Intenties: Jaard. Pastoor Jan van Maanen;
Mevr.Marijke Steeman-Goris; Dhr.Fons Custers;
Mevr.Mia Pouwels-Verrijdt.
Wo 3 juli 19.00 Eucharistie (Dagkapel)
Za 7 juli 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; M.Riswick; A.Dormans)
Intenties:
Rosa van der Palen en alle vermiste kinderen;
Dhr. Fons Custers; Mevr.Mia Pouwels-Verrijdt.
Zo 8 juli 10.30 Eucharistie 14e zon dhj
(P.Verhagen; R. Karsten; H. Maes)
Intenties: 1e Jaard. Dhr.Wen Baumgarten; Dhr.Fons Custers;
Rosa van der Palen en alle vermiste kinderen;
Dhr.Arno Hilkens en Mevr.Lenie Hilkens-Eijdens;
Mevr.Mia Pouwels-Verrijdt.
Wo 11 juli 19.00 Eucharistie (Dagkapel)
OVERLEDEN
16 juni Mw.Mia Pouwels-Verrijdt, Battastraat, 83 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. 14:
WOENSDAG 4 JULI 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

ORGEL
CONCERT
jaargang 48 - nummer 13 - 30 juni 2018
Parochie Christus' Hemelvaart - H.Joseph

PAROCHIE-AGENDA
Ma 2 juli
9.30 Overleg Oec. viering (Parochiehuis)
Di 3 juli 10.00 Kruispunt (Parochiehuis)
Wo 4 juli 14.00 Kruispunt (Parochiehuis)
18.00 Herbergmaaltijd (Kerkzaaltje)
Do 5 juli 19.30 Rep. St. Josephkoor (Kerkzaaltje)
Di 10 juli 10.00 Kruispunt (Parochiehuis)
Wo 11 juli 14.00 Kruispunt (Parochiehuis)
Do 12 juli
9.00 Pastoraatgroep (Parochiehuis)
19.30 Rep. St. Josephkoor (Kerkzaaltje)

Vrij 13 juli 20.00 Orgelconcert SOL (Kerk) 







BEDEVAART SITTARD-KEVELAER OP MAANDAG 10 SEPTEMBER
Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De
van oudsher grootste groepsreis vanuit ons land organiseert de
Broederschap Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in
september honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving naar
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de
Mariastad op maandag 10 september. Gaat u ook mee?
Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder ook
Vrangendael en Stadbroek – waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op
de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek
naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:
► 10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
► 10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de
Kaarsenkapel.
► 15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de
Pax Christikapel.
► 17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop
Mgr.De Jong.
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna
gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis naar huis.
Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in
het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.
Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 28 augustus verkrijgbaar bij:
dhr.M.Wetzels, P. Breughelstraat 25, 6137 VV Sittard, 046 4522297.
Een buskaart kost € 18,-- per persoon.
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus!
Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag.
Meer informatie?
Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590.

OECUMENISCHE DIENST IN DE VREDESWEEK.
Op 16 september 2018 om 10.30 uur is er een oecumenische viering in
de kerk van Christus’ Hemelvaart – H. Joseph. Dit jaar sluiten we aan
bij het landelijke thema van Pax: Generaties voor vrede.
Voorgangers in de dienst zijn pastoor Piet Verhagen en ds.Irene Pluim.
Muzikale medewerking door de cantorij samen met gastzangers en
zangeressen uit de parochie of gemeente, olv. Hans Timmermans. Ad
Gijzels bespeelt het orgel.
Zingt u graag en wilt u een keer mee doen met dit oecumenische
projectkoor? Onze eerste repetitie is op maandag 20 augustus van 20.15
tot 21.45 uur in het Gruizenkerkje, van harte welkom! We hebben vier
repetities voor de dienst.
Meer info bij Christel Prins : 046-4859066/christelprins@hetnet.nl
of Theo Ronden: 046-4520513/theoronden@hotmail.com
PREDIKANTEN
Inmiddels is de planning gemaakt met betrekking tot het houden van de
getuigenis in de weekendvieringen van het komende halfjaar.
Een nieuw gezicht hierbij in onze kerk is dhr. Hans van Druten. Hij was
voorheen pastoraal werker en later diaken in de Pastoor van Arsparochie
in Geleen. Sinds kort werkt hij niet meer in de samenwerkende parochies
van Geleen maar is met pensioen. Hij zal in augustus en in november in
enkele weekenddiensten het woord voeren. Welkom in onze vieringen!
Tevens zal ook Marianne Boselie weer enkele keren een overweging
komen houden. Haar man Peer, die we meestal zien en horen als cantor,
zal eveneens een keer in de rol van predikant meedoen. En mogelijk komt
er in het diaconieweekend ook nog een gastpredikant.
Verder zijn er twee vieringen met een priester-vervanger ingepland. Op 5
augustus zal dat pastoor Hans Nieuwkamp zijn (naamgenoot en ver
familielid van onze cantor) en op 9 september pastoor Frans Delahaije uit
Maastricht.
Tot slot zal in de oecumenische viering op 16 september dominee Irene
Pluim de prelek verzorgen.
Fijn dat zoveel verschillende mensen met hun getuigenis onze vieringen
kleuren!
VOEDSELBANK
Ook komend weekend 30 juni / 1 juli is er nog, zoals eerder vermeld,
inzameling van producten voor de Voedselbank Zuid-Limburg. Heeft u
nog niet bijgedragen, dan kan dat alsnog. Een financiële bijdrage kan
ook. Hartelijk dank!
Stuurgroep diaconie.

