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Bevrijde kinderen van God
Het geschiedde dat de hemel openging,
en dat de heilige Geest,
in lichamelijke gedaante als een duif,
over Hem neerdaalde.
Lucas 3, 2l-22
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14-jan 19.30
20.00
15-jan 10.00
19.30
16-jan 14.00
20.00
17-jan 20.00
18-jan 15.00
22-jan 10.00
12.30
23-jan 13.30
14.00
20.00
24-jan 9.00
25-jan 13.30

Kerkbestuur (Parochiehuis)
Ouderavond 1e Comm. Sjtadssjool (Kerkzaaltje)
Kruispunt (Parochiehuis)
Steppebijeenkomst (Kerkzaaltje)
Kruispunt (Parochiehuis)
Ouderavond 1e Comm. Lahrhof (Kerkzaaltje)
Kleine Commissie (Parochiehuis)
Kruispuntgesprekken (Parochiehuis))
Kruispunt (Parochiehuis)
Bloemsiergroep (Drukwerklokaal)
Communie les 1 Sjtadssjool (Kerkzaaltje)
Kruispunt (Parochiehuis)
C.C.W.G. (Parochiehuis)
Pastoraatgroep (Parochiehuis)
Communie les 1 Lahrhof (Kerkzaaltje)

IN WATER EN GEEST

Water alleen wast niet schoon,
daar moet ook de goede gesteldheid bij zijn, de goede geest.
Gedoopt zijn in water en geest, dat is eens en voorgoed uitdragen
wat ons vanuit de bijbel wordt opgedragen:
van God houden en van de mensen door de geboden te onderhouden.
En dat is niet zwaar: want als je van God houdt,
doe je vanzelf wat goed is.
De doop in water en geest geeft die kracht,
de bezieling om al wat slecht is af te wassen,
oude gebaande wegen te verlaten en op weg te gaan naar God.
Hij zal ons laten aanzitten aan rijk gevulde tafels,
bij Hem zullen we geen honger of dorst meer hebben.
De Heer zelf is ons voorgegaan,
Hij heeft zich laten dopen door Johannes
en werd tegelijkertijd bezield door de Geest van God.
In zijn spoor mogen ook wij ons opgenomen weten:
in water en geest.

ABONNEMENT ”DEZE WEEK” 2019
De kosten voor toezending van “Deze Week”
zijn voor 2019: € 22,00
Betaling graag onder vermelding van “Deze Week
2019” en t.n.v. Parochie Christus Hemelvaart en H.
Joseph te Sittard.
Rabobank: NLRABO013.50.99.919 of
ING : NL19INGB0001029721 of bij het
Parochiecentrum, elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
OPBRENGST COLLECTE SOLIDARIDAD
De opbrengst van de deurcollecte voor Solidaridad in het
weekend van 15 en 16 november heeft 257 Euro
opgebracht. Daarvoor onze hartelijke dank.

AMNESTY INTERNATIONAL
Schrijfactie Burundi: absurd lange straf voor activist.
Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in april 2018 veroordeeld
tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in Burundi.
Rukuki zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid hebben bedreigd’,
omdat hij als werknemer van de inmiddels verboden organisatie ACATBurundi zich inzette tegen marteling. De rechter
veroordeelde hem ook voor ‘deelname aan een
rebellerende beweging’.
Maatschappelijke organisaties worden in Burundi
steeds meer onderdrukt, nadat in april 2015 een
politieke crisis uitbrak. President Nkurunziza besloot
toen zich voor een derde termijn herkiesbaar te stellen.
Daarop braken massale protesten uit.
Veel mensenrechtenverdedigers zijn het land ontvlucht.
Degenen die nog in Burundi zijn, worden geregeld bedreigd, gearresteerd
en vervolgd na valse aanklachten.
Achter in de kerk op de tafel van Amnesty International vindt u brieven.
Wij verzoeken u een brief mee te nemen, te lezen, te ondertekenen en te
versturen. Roep hen op Germain Rukuki onmiddellijk vrij te laten.

KERKDIENSTEN EN INTENTIES
Za
12-jan 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; W.Vooijs; A.Dormans)
Intenties: Dhr. Iwan Krzymowski.
Zo
13-jan 10.30 Eucharistie, Doop Jezus
(P.Verhagen; M. Riswick; P.Wels)
Intenties: Jaard. Dhr. Gunter Plum en voor overleden familie
van Neer; Dhr. Iwan Krzymowski.
13.00 Doopviering (Kerk)
Wo
16-jan 19.00 Vesper viering (Dagkapel)
Za
19-jan 19.00 Eucharistie
(P.Verhagen; E.Bus-Linssen; M.Riswick; A.Dormans)
Zo
20-jan 10.30 Oecumenische viering Johanneskerk
Wo
21-jan 19.00 Eucharistie (Dagkapel)
OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS
Mocht u nog wat vrije tijd hebben en u wil deze nuttig
gebruiken dan kunt u zich bij het parochiecentrum
opgeven om bij een van de werkgroepen mee te
doen, b.v. liturgiegroep, koor, poetsgroep,
koffiegroep, bloemsiergroep etc.
Doe navraag bij het Parochiecentrum en in overleg zoeken we dan welke
keus voor u passend is.

UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ NR. 2:
WOENSDAG 16 januari 2019 11.00
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
Pastoraal Werker: E. Bus-Linssen
Tel. 06-17831958
Parochie assistent: W. Moelker
Tel. 06-46061665
Pastorale 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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