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Vastenactie 2021 

 

JAAR VAN SINT JOZEF 
Door Corona zal Sint Joep dit jaar anders gevierd worden dan we 

gewend zijn. Misschien wel helemaal niet. Maar vanuit een 
andere invalshoek krijgt hij toch veel aandacht. Paus 

verheugend. De heilige Joseph is immers 
voor de helft patroon van onze parochie.  
 

Van oudsher is Sint Jozef patroon van de arbeiders. Vandaar 
ook de keuze indertijd om de kerk van arbeiderswijk 
Stadbroek aan deze heilige toe te wijden. Paus Franciscus 

zel
Jezus en de zorg van de kerk voor armen en migranten. Iets 
wat hem na aan het hart ligt. Maar ook heeft de Covid-19 
pandemie meegespeeld in het besluit tot een speciaal jaar 
voor Sint Jozef. Namelijk om eer te bewijzen aan al degenen 

die in deze moeilijke tijd min of meer in het verborgene 
zorgen, nabij zijn en hoop bieden. Zo iemand was Sint Jozef ook.  
 

Maar juist in het Jaar van Sint Jozef kunnen wij hem op zijn naamdag 19 maart 
niet de aandacht geven die hij als onze patroon verdient. Maar we willen dat 
later inhalen. Daarbij speelt nog iets anders.  
 

Precies twintig jaar geleden werd de 
Josephkerk van Stadbroek gesloopt. 
Zo voor en na zijn er, als zichtbare 
herinnering aan de voormalige 
Josephkerk, verschillende beelden uit 
die kerk in en bij de kerk van 
Vrangendael geplaatst: de H. Joseph 
voor de kerk, de Barmhartige 
Samaritaan bij het orgel, de H. Barbara 
in de biechtstoel en de kruisweg in de 
dagkapel. Door de sloop van het Don 
Boscohuis aan de Oude Weg zijn ons 
onlangs weer twee herinneringen ten 
deel gevallen. Het gebrandschilderde 
raam van de heilige Don Bosco, 
afkomstig uit de dagkapel en de naam 
van de kerk, die bij de ingang hing.  
Het Don Boscohuis dankte zijn naam aan de scouting Don Bosco die er 
jarenlang hun honk hadden. Tevens werd het ook als een soort buurthuis voor 
dat deel van de wijk gebruikt.  



Later in het jaar  als Corona verslagen is  zullen we nog aandacht schenken 
aan de Heilige Joseph en tevens ook aan de gebrandschilderde Don Bosco en 
de naam van de Josephkerk. 

 
paus en kerk.  
 

 

PAROCHIEJAARVERSLAG OVER 2019 
 

Het is niet gelukt om in 2020 een parochiejaarvergadering te houden zoals we 
dat gewend waren. Nu we ook 2020 hebben afgesloten hebben we ons 
gerealiseerd dat het jaarverslag van 2019 nog niet met de parochie gedeeld is. 
Daarom is dit inmiddels digitaal gedeeld met de contactpersonen van onze 
vrijwilligersgroepen en hun achterban. Mocht u dit jaarverslag over 2019 ook 
willen ontvangen dan kunt u dit melden bij het Parochiecentrum. Het wordt u 
dan digitaal toegestuurd als dat kan; u kunt daar ook vragen om een geprint 
exemplaar.     Kerkbestuur en Pastoraatgroep. 
 

 

GOEDE VRIJDAG 
 

Dit jaar is er in onze kerk op Goede Vrijdag één viering en wel om 15.00 uur. 
Het is fijn als u voor de kruisverering een bloem kunt meenemen. 
 

 
WAKE AANDACHT EN GEBED VOOR VLUCHTELINGEN 
 

De werkgroep Vrede en Ontwikkeling wil aansluiten bij de acties van het 
Europees Platform voor Vluchtelingen en de landelijke actie "Lopend vuur" voor 
een humaner politiek beleid ten aanzien van de opvang van vluchtelingen in 
Nederland.  Op 12 maart om 11.00 uur is er een wake in onze kerk.  
We richten dan onze aandacht en ons gebed op de vluchtelingen in Moria op 
Lesbos die wachten en hopen op hulp. 
 

 

VASTENACTIEPROJECT 2021 
 

De Werkgroep Vrede en Ontwikkeling haakt daarnaast voor de 
Vastenactie in onze parochie aan bij onderstaande actie vanuit Klooster 
Wittem. 
Meer informatie bij Jan Wetzeler, tel 4580693. 
 
Er is zoals gebruikelijk in de Vastentijd een deurcollecte voor deze actie, en wel 
op zondag 21 maart na de woord- en gebedsdienst.  
U kunt uw gift overmaken naar onze eigen parochie, met vermelding van 
VASTENACTIE. 

De bankrekeningen van de parochie zijn: NL21 RABO01350999019  of 
NL19INGB0001029721. 
Of direct overmaken naar Klooster Wittem, gegevens zie onderaan. 
 

LAAT VLUCHTELINGEN NIET IN DE KOU STAAN 
 

Het Platform vluchtelingenbelangen Europa geeft aandacht aan de on-
menselijke situatie van de vluchtelingen op Lesbos, met name in kamp Moria 2.   
Dit  Platform bestaat uit mensen met een netwerk in kerkgemeenschappen, 
Welzijnswerk, Onderwijs, Humanistisch verbond, de politiek.     
 

De doelstelling  is om de vluchtelingen in kamp Moria te ondersteunen via: 
1. informatie aan de Nederlandse bevolking  
2. het benaderen van politici in Nederland om een menselijk beleid te gaan 

voeren; Nederland weigert tot op heden om 500 jongeren uit het kamp 
Moria op te vangen.  

3. daadwerkelijk steunen van  de bewoners in het kamp zelf. 
 

Dit laatste heeft geleid tot contact met de verantwoordelijke personen in het 
kamp Moria 2.                                               

door bewoners van het kamp en door de plaatselijke bevolking,  kregen we 
inzicht in de behoeften en overlegden  we met de verantwoordelijken over de 
verschillende projecten in het kamp Moria 2.                                     
 

Een mooi uitgangspunt van deze organisatie is dat zij een inventarisatie maken 
van behoeften en dan pas financiële steun vragen. Ze bepalen zelf de inkoop 
en aanschaf van materialen e.d., en kiezen er voor om hierin de plaatselijke 
bevolking aan te spreken. 
 

De vraag aan ons is dan ook: een gedeelte in de financiële steun voor een van 
hun projecten.    

t 4 
klaslokaaltjes, waarin les gegeven wordt : Engelse taal, Griekse taal, 
computerkunde, muziek, creatieve vakken.                                  
De leerkrachten zijn in het kamp woonachtige vluchtelingen, zij geven les aan 
kinderen (vanaf 5 j.), vrouwen, en mannen (cursus eerste hulp, cursus omgaan 
met brandveiligheid) . 
 

Om dit uit te bouwen zodat zijzelf het nodige les- en bouwmateriaal 
aanschaffen, willen we U vragen hen financiéel te steunen.   
Het streefdoel is  -.  aan giften te verkrijgen, dit als bijdrage aan het 
hele project. 
U kunt uw gift overmaken  t.a.v :  
Redemptoristen Klooster Wittem   NL78 INGB 000 6742 638.                                                             
Onder vermelding van Lesbos Education 
 

 
 



UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ NR. 3:  
DINSDAG  23 MAART 11.00 

PAROCHIEAGENDA 
Ma 8-mrt 14.00 Stuurgroep diaconie (kerkzaaltje) 
Ma 8-mrt 19.30 Kerkbestuur/Pastoraatgroep (virtueel) 
Di 9-mrt 20.00 Infoavond 1e communie Bs Lahrhof (virtueel) 
Wo 10-mrt 09.30 Pastoraatgroep (virtueel) 
Wo 10-mrt 20.00 Infoavond 1e communie Kindcentrum (virtueel) 
Vr 12-mrt 11.00 Wake Vastenactie Lopend Vuur (kerk) 
Di 16-mrt 16.00 Vormselles (kerkzaaltje) 
Wo 17-mrt  VERKIEZINGEN 
Vrij 19-mrt 09.30 Liturgiegroep (virtueel) 
Di 23-mrt 16.00 Vormselles (kerkzaaltje) 
Wo 24-mrt 09.30 Pastoraatgroep (virtueel) 
Vrij 26-mrt 15.00 Kruispuntgesprek (kerkzaaltje) 
Zon 28-mrt  BEGIN ZOMERTIJD 
Di 30-mrt 16.00 Vormselles (kerkzaaltje) 

 

  
Vanwege Corona beperkingen kunnen er wijzigingen nodig zijn 

 

 
 

OVERLEDENEN 

27 jan.  Mevr. Rosy Geelen-Klingestijn, Lienaertsstraat Geleen, 91 jr. 
14 feb.  Mevr. Fien Nitsche-Logister, Bradleystraat, 101 jr. 
19 feb.  Zr. Maria Magdalena Brose, Felix Ruttenlaan, 90 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 

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 

KERKDIENSTEN EN INTENTIES 
Zo 7-mrt 11.00 Woord- en gebedsdienst 3e 40 dagentijd    

(M. Muller; R. Karsten; M. Wesseling)  
Intenties: Dhr. Piet v. Hoorn;  

Mevr. Rosy Geelen-Klingestijn;     
Mevr. Fien Nitsche-Logister;  
Zr. Maria Magdalena Brose    
Alle slachtoffers door het coronavirus en hun families 

Zo 14-mrt 11.00 Eucharistie 4e 40 dagentijd    
(R. Merkx; P. Boselie; P. Sniekers)  

Intenties: Mevr. Fien Nitsche-Logister;  
Zr. Maria Magdalena Brose    
Alle slachtoffers door het coronavirus en hun families 

Zo 21-mrt 11.00 Woord- en gebedsdienst 5e 40 dagentijd    
(M. Boselie; H. Nieuwkamp;  H. Maes)  

Intenties: Mevr. Fien Nitsche-Logister;  
Zr. Maria Magdalena Brose    
Alle slachtoffers door het coronavirus en hun families 

Zo 28-mrt 11.00 Woord- en gebedsdienst Palmzondag    
(P. Boselie; M. Riswick; K. Remerie)  

Intenties: Mevr. Fien Nitsche-Logister;  
Zr. Maria Magdalena Brose;  
Opa en oma Theo en Mia Pouwels-Verrijdt    
Alle slachtoffers door het coronavirus en hun families 

Wo 31-mrt 19.00 Boeteviering    
(E. Bus; H. Nieuwkamp; M. Wesseling) 

Do 1-apr 19.00 Witte Donderdag Eucharistie    
(R. Merkx; M. Riswick; nog onbekend)  

Intenties: Zr. Maria Magdalena Brose    
Alle slachtoffers door het coronavirus en hun families 

Vr 2-apr 15.00 Goede Vrijdag     
(E. Bus; R. Karsten; nog onbekend) 

Za 3-apr 21.00 Paaswake Eucharistie    
(J. Ewals; P. Boselie; P. Lebon)  

Intenties: Zr. Maria Magdalena Brose    
Alle slachtoffers door het coronavirus en hun families 

Zo 4-apr 11.00 Eerste Paasdag Eucharistie    
(R. Merkx; H. Nieuwkamp; E. Verleng)  

Intenties: Zr. Maria Magdalena Brose    
Alle slachtoffers door het coronavirus en hun families 

Ma 5-apr 
 

Tweede Paasdag: geen dienst 
 


