Jean Pierre Rawie
Uit: Geleende tijd

Wie weet is ons vergund pas metterdood,
door vreemde hemellichamen beschenen,
iets vast te houden wat ons niet verstoot.

Geen troost valt aan het najaar te ontlenen,
de bladeren verworden in de goot
en de gelieven zijn voorgoed verdwenen.

Wij tastten in het duister naar elkaar,
een oogwenk dat wij ons onsterflijk waanden,
en zijn niet dan elkanders nabestaanden;
het bed is ons niet nader dan de baar.

Dit is de
herfst, dit zijn de mooiste maanden,
maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar,
want wij zijn blinden in een wereld waar
het blijvende niet geldt, alleen het gaande.
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Kerkbestuur/Pastoraatgroep (Parochiehuis)
Kruispunt (Parochiehuis)
Liturgiegroep/alle groepen
Advent/Kerstoverleg (Kerkzaaltje)
Kruispunt (Parochiehuis)
Rep. St. Josephkoor (Kerkzaaltje)
Kruispunt (Parochiehuis)
Bestuur St. Josephkoor (Parochiehuis)
Kruispunt (parochiehuis)
Rep. St. Josephkoor (Kerkzaaltje)

12 mei 2019 ALS BONUS: feestelijk vieren in de paastijd
- met mannenkoor Mignon.

Wij schrijven deze maand voor Joaquim Costa Zangui uit
Angola. Hij is jongeren lid van een kleine oppositie partij.
Op 12 augustus 2018 werd hij ontvoerd door twee
onbekende mannen. Het is niet bekend waar hij is.
Hij is ook wel bekend als Lutambi. Joaquim is schoolleraar
en studeert rechten. Hij is ook zeer actief in de gemeenschap van
Massaque, een stad in de provincie Luanda aan de noordkust van Angola.
De dag voor zijn verdwijning organiseerde hij de verkiezingen voor een
nieuwe voorzitter van een commissie die die de belangen behartigt van de
inwoners van Massaque. Hij zou zelf ook plaatsnemen in de commissie.
Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Angolese autoriteiten iets te maken
met zijn verdwijning. Oppositieleden en dissidenten zijn in Angola vaak
het doelwit van arrestaties en verdwijningen.

AMNESTY INTERNATIONAL

V.

fairtrade en de 17 werelddoelen m.m.v. Bianca Kruitz
II. 17/18 nov. 2018 Diaconieweekend
- dag van de armoede en actie voor de voedselbank
III. 26/27 jan. 2019 Zorgen voor elkaar
- besef van eigen kwetsbaarheid
IV. 30/31 mrt. 2019 4e weekend 40-dagentijd: Vastenaktie 2019
- zorg voor mensen elders in de wereld

OMDAT HET OM MENSEN GAAT, DAT ZE TOT HUN RECHT KOMEN
I.
6/7 okt. 2018 Zorgen voor de aarde
- over schepping en milieu,

SERIE BIJZONDERE DIENSTEN SEIZOEN 2018-2019 IN ONZE KERK

11-okt
16-okt

10-okt

8-okt

Do
Di

Ma
Di
Wo

PAROCHIE-AGENDA

Deze minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 110,-- voor 2018.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van
een economische eenheid.

Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze
jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

MISSTIPENDIA 2018
De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor
parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en
kerkbijdrage voor 2018 vastgesteld. Alle bedragen zijn enigszins verhoogd
ten opzichte van 2017.
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
€ 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
€ 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of
zondagmissen worden gehouden
€ 275,-Begrafenismis (rouwgeld)
€ 440,-Huwelijksmis (trouwgeld)
€ 440,-Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een
andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst
€ 60,-Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken
in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst
€ 440,-Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende
uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)
€ 440,-Uitvaart met avondwake
€ 500,-Zeswekendienst
€ 28,-Herdenkingskruisje
€ 6,-Rouwkoor
€ 80,-Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar - maximaal20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
5 jaar
€ 62,50
10 jaar
€ 125, -20 jaar
€ 250, -Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
5 jaar
€ 137,50
10 jaar
€ 275, -20 jaar
€ 550, -De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het
crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder
navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet
gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag
van de betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage
hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van
waaruit ze naar de huidige parochie zijn verhuisd) .

6-okt 19.00 Eucharistie (P.Verhagen; E.Bus; M.Riswick; A.Dormans)
Zeswekend. Mevr Fieny Vroomen-van Nuland
Mevr. Bep Moelker-Zanders; Mevr. Mia Luijben-Peeters
7-okt 10.30 Eucharistie 27e zon dhj
(P.Verhagen; E.Bus; W.Vooijs; K.Remerie)
Zeswekend. Mevr. Bep Moelker-Zanders;
Mevr. Mia Luijben-Peeters; Mevr. Gerda Poussart-Römers
9-okt 19.00 Taizé-viering (Dagkapel)
10-okt 19.00 Eucharistie (Dagkapel)
13-okt 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; M.Muller; M.Riswick; A.Dormans)
14-okt 10.30 Eucharistie 26e zon dhj
(P.Verhagen; M.Muller; P.Boselie; H.Maes)
17-okt 19.00 Vesper-viering (Dagkapel)

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.Werker:
E. Bus-Linssen
Tel. 06-17831958
Par.assistent:
W. Moelker
Tel. 0646061665
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.
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Nelson Mandela

De betekenis van ons leven ligt
in het verschil dat we maken in de
levens van anderen

De extra collecte tijdens de oecumenische viering heeft € 279.opgeleverd. Waarvoor onze dank.
Het bedrag wordt overgemaakt op de rekening van SOID.

COLLECTE SOID
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KERKDIENSTEN EN INTENTIES

