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Geluk 
 

Als je een eitje open tikt, 
en je hebt twee dooiers 

dat is geluk 
 

Als je een restaurant binnen gaat, 
en er komt plotseling aan het raam een tafeltje vrij, 

dat is geluk 
 

Als je de deur uit gaat 
je komt later weer thuis 

en je hebt nergens je paraplu laten staan, 
en het heeft niet geregend, 

dat is geluk 
 

Als je tranen hebt 
en er legt iemand 

een arm om je heen 
dat is geluk. 

 
Joep Consten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROCHIEAGENDA 
Ma 8-feb 19.30 Kerkbestuur (virtueel) 
Di 9-feb  Géén Kruispunt 
Wo 10-feb 10.00 Pastoraatgroep (virtueel) 
Ma 15-feb 14.00 Stuurgroep diaconie (Kerkzaaltje) 
Zo 21-feb 11.00 Inzameling Voedselbank (Kerk) 
Di 23-feb 16.00 Vormselles (Kerkzaaltje) 
Wo 24-feb 10.00 Pastoraatgroep (virtueel) 
Zo 28-feb 11.00 Inzameling Voedselbank (Kerk) 

Let op: Vanwege Corona beperkingen kunnen er wijzigingen nodig zijn 

 
 Onbekend is wanneer het Kruispunt weer open gaat 

 

 

SPECIAAL BERICHT 
Een bericht van het Kerkbestuur en de Pastoraatgroep, voor alle parochianen, 
over wat er zoal gebeurd is afgelopen jaar en hoe de parochie er momenteel 
voor staat vindt u ingevouwen in dit parochieblad. 
 

 

INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
Zoals gebruikelijk organiseren 
wij in het begin van de 
vastentijd weer een 
inzamelingsactie voor de 
voedselbank. 
Door de coronacrisis, waar we nu al bijna een jaar inzitten, ontvangen de 
voedselbanken minder levensmiddelen dan gebruikelijk, terwijl het aantal 
mensen die door armoede gedwongen een beroep doen op een voedselpakket 
toegenomen is. Vooral gezinnen met kinderen worden daardoor getroffen. Het 
krijgen van een wekelijks voedselpakket is dan van groot belang om te 
overleven. 
Daarom doen wij ook weer een beroep op u om bij te dragen.  
Alle lang houdbare levensmiddelen zijn welkom.  
U kunt uw bijdragen deponeren in de kerk op zondag 21 en 28 februari, voor 
en na de zondagse vieringen om 11.00 uur.  
Geld geven in de grote collectebus op de tafel bij de hoofdingang mag ook. 
Bijdragen zijn ook welkom op dinsdag 23, woensdag 24 en vrijdag 26 
februari tijdens de openingsuren van de kerk tussen 10.00 en 12.00 uur. 
In verband met het beperkt aantal mensen dat de vieringen mag bijwonen kunt 
u ook een bijdrage overmaken op de bankrekeningen van de parochie, onder 

gift voedselbank  
NL21 RABO01350999019  of NL19INGB0001029721 
Van het ontvangen geld kopen we in de supermarkt levensmiddelen waarbij de 
winkelier het bedrag met 10% verhoogd. 
Namens de Voedselbank bij voorbaat dank. 
 



UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ NR. 2:  
DINSDAG 23 FEBRUARI 11.00 

ASWOENSDAG ANDERS 
Op 17 februari is het Aswoensdag. Het vieren van 
deze dag gaat dit jaar anders dan anders. Geen 
askruisje, maar wel een woord- en gebedsdienst 
waarin we in onszelf keren en nadenken over deze 
eerste dag van de 40-dagentijd. Vanwege de corona 

 houden we géén aparte viering speciaal voor ouderen in de ochtend. 
zoals gebruikelijk om 19.00 uur. 

 

 

AANGEPASTE REGELS  
Er zijn vanaf 17 jan. aangepaste regels bij 
het plaatsnemen in de kerk: in de rij s.v.p. 
3 stoelen vrij houden. Mondkapje op! En 
ook als u het Parochiecentrum bezoekt 
graag het mondkapje ophouden. 
Deze aanpassing is nodig o.a. met het oog op de Britse corona variant. 
 

 

ABONNEMENT PAROCHIEBLAD MAAND  

voor 2021 . Dit zal in 2021 maar 1x per maand verschijnen, zoals u 
Deze Maand  

M
Parochie Christus Hemelvaart en H. Joseph te Sittard. Rabobank: 
NLRABO013.50.99.919  of  ING  NL19INGB0001029721 of contant bij het 
Parochiecentrum, op dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 

 

OECUMENE 
Gewoonlijk is er in januari, in de week van  

Johanneskerk met kerkgangers vanuit zowel de Protestantse 
kerk als onze kerk in Vrangendael. In deze tijd van beperkingen 
vanwege corona is dit niet mogelijk. Als alternatief is er een 
briefwisseling geweest . Een beetje naar het 
voorbeeld van de apostel Paulus die ook brieven stuurde om de mensen te 
bemoedigen en inspiratie te delen. Op 17 januari is het bericht van 
Vrangendael voorgelezen in de viering in de Johanneskerk. Op 24 januari 
gebeurde dit in de andere richting: een brief van de Protestantse Gemeente is 
gelezen in onze kerk in Vrangendael. Wij willen met elkaar contact houden, ook 
nu dit moeilijker gaat. We zien uit naar betere tijden.  
 

 
 
 
 
 

 

KERKDIENSTEN EN INTENTIES 
Zo 31-jan 11.00 Eucharistie 4e dhj (R.Merkx; W.Vooys; M.Wesseling)  

Intenties: Dhr. Ferry Pfaff (Zeswekendienst); Dhr. Danny Sliepen;     
Dhr. Piet van Hoorn; Mevr. Gerda van de Mast-Spiertz;    
Opa en oma Theo en Mia Pouwels-Rijdt;    
Alle slachtoffers en hun families door het coronavirus 

Zo 7-feb 11.00 Woord- en gebedsdienst 5e dhj    
(M.Muller; H.Nieuwkamp; K.Remerie)   

Intenties: Dhr. Ferry Pfaff; Mevr. Gerda van de Mast-Spiertz;     
Dhr. Piet van Hoorn; Dhr. Danny Sliepen    
Alle slachtoffers en hun families door het coronavirus 

Zo 14-feb 11.00 Eucharistie 6e dhj (R.Merkx; R.Karsten; M.Wesseling)  
Intenties: Dhr. Piet van Hoorn; Dhr. Danny Sliepen    

Alle slachtoffers en hun families door het coronavirus 
Wo 17-feb 19.00 Aswoensdag    

(E. Bus-Linssen; Peer Boselie; Ankie Dormans) 
Zo 21-feb 11.00 Woord- en gebedsdienst 1e 40 dagentijd    

 (M.Boselie; M.Riswick; A.Dormans)  
Intenties: Dhr. Jan Walschot (jaardienst); Dhr. Piet van Hoorn;     

Dhr. Danny Sliepen    
Alle slachtoffers en hun families door het coronavirus 

Zo 28-feb 11.00 Eucharistie 2e 40 dgn (R.Merkx; W.Vooys; R.Lantman)  
Intenties: Opa en oma Theo en Mia Pouwels-Verrijdt;    

Dhr. Piet van Hoorn; Dhr. Danny Sliepen    
Alle slachtoffers en hun families door het coronavirus 

 

 

OVERLEDENEN 

20 dec.  Dhr. Ferry Pfaff, Merovingenstraat, 66 jr. 
24 dec.  Mw. Gerda van de Mast-Spiertz, voorheen W.Alexanderlaan, 92 jr. 
10 jan.  Dhr. Piet van Hoorn, Bradleystraat, 87 jr. 
16 jan.    Dhr. Danny Sliepen, Tesmanstraat, 42 jr.  
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 
Geopend dinsdag, woensdag en vrijdag van 10  12  

 telefoon 046-8800185  
of e-mail parochiecentrum@online.nl   

Website: www.vrangendael.nl 
Pastoor: R. Merkx tel. 046-4512275 of 06-25570088 
Pastoraal Werker: E. Bus-Linssen Tel. 06-17831958 

Pastorale bereikbaarheidsdienst noodgevallen: Tel. 06-12529817.  
Doopaanmeldingen: Parochiecentrum. 

Wilt u graag bij ziekte bezoek ontvangen van de ziekendienst of een Priester,  
dan kunt u dit doorgeven bij het Parochiecentrum. 

RABOBANK: NL21RABO0135099919 / ING: Bankgiro: NL19INGB0001029721 


