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AANMELDINGSBRIEF EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2016
Aan de ouders van de kinderen van groep 4 of hoger die de Eerste Heilige
Communie willen ontvangen in onze parochie.
Beste ouders, ik schrijf u deze brief om u de mogelijkheid te geven uw kinderen
in te schrijven om hun Eerste Heilige Communie volgend jaar in onze Federatie
van parochies Roermond Noord-Oost te ontvangen. We willen dit feest voor
uw kinderen volgend jaar opnieuw gezamenlijk vieren in de H.
Laurentiuskerk in Maasniel op ZONDAG 29 MEI 2016 OM 11.30 UUR
UUR..
De voorbereiding op de Eerste H. Communie bestaat uit de volgende activiteiten,
die uiteraard een verplichtend karakter hebben:
1.
Catecheselessen voor de kinderen één keer per week.
2.
Één keer per maand verplichte deelname aan de Gezinsmis in de
Laurentiuskerk in Maasniel. De Gezinsmissen zijn op zaterdag om 18.00 uur.
3.
Deelname van de ouders aan de ouderavonden vanaf begin september
ter voorbereiding op de Eerste H. Communie van uw kinderen. De eerste
ouderavond vindt plaats op MAANDAG 28 SEPTEMBER OM 20.00
UUR IN DE ZAAL V
AN DE H
VAN
H.. HARTKERK (naast het ziekenhuis. Mgr.
Driessenstraat 2).
4.
Deelname aan een aantal overige activiteiten voor de kinderen in de loop
van het jaar, zoals: adventskransen maken, palmbessen maken,
kinderkruisweg bidden, enz.
5.
Betaling van een bijdrage t.b.v. de dekking van onkosten. Dit wordt
besproken op de ouderavond.
Hieronder vindt u een aanmeldingsstrook om uw kind in te schrijven.
NB
OT 28 SEPTEMBER 2015.
NB.. AANMELDING IS MOGELIJK TTO
Naam kind:
Geboortedatum:
Doopdatum:
School en klas:
Naam ouders:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Inleveradres: Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond.
Voor vragen neemt a.u.b. contact met mij op:
Pastoor Wilson Varela. Tel. 0611332962 / wilson_varela@hotmail.com
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Geestelijkheid
Pastoor Wilson Varela In noodgevallen

)
06.11332962
wilson_varela@hotmail.com
email:
Kapelaan Alejandro Vergara
)
06.33507243
email: kap.alejandrovergara@gmail.com
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond )
0475.332837

Parochie - centrum
Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel )0475.329517 is geopend ma., wo, vr.
tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag
u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen
kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, )0475.332837 Of vóór of ná de
H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:
H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2
Zondag
11.30 uur
Ma.+ do.
18.30 uur

H.T
omaskerk Donderbergweg 45
.Tomaskerk
zondag
10.00 uur
di.wo.vr.
09.00 uur
e
iedere 1 zondag v. d. maand10.00 uur LIFE-TEEN
aansluitend activiteit voor alle tieners
H.Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur
O.l.V. van Goede Raad en H. Jozef Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekenignummers (kerkbijdrage)
Fed. Par. Roermond-Oost:
H.Hartkerk:
Missiecomité:

Rabobank
nr: NL 33 RABO 014.41.04.989
Bank misintenties nr: NL 07 ING B00010.49.337
Rabobank
nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie
Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening
Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk Geopend.
U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een
Persoonlijk (biecht-)gesprek.

Een stil moment
“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de
Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II.
Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De
Mariakapel is overdag geopend.
In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur
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WAT ER TE DOEN ST
AA
T
STAA
AAT
donderdag 2 juli. Vergadering van de priesterraad van het bisdom.
zaterdag 4 juli om 18.00 uur in de H.Laurentiuskerk in Maasniel. Pontificale Mis
met Mgr. Frans Wiertz ter gelegenheid van het OLS 2015. Iedereen is van harte
welkom.
zondag 5 juli OLS 2015. Vanaf 13.30 uur is de optocht door Maasniel.
zondag 5 juli om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis en aansluitende
activiteit voor de tieners en jongeren.
zondag 5 juli vervalt de viering van de Mis in de H. Hartkerk.
zondag 12 juli om 14.00 uur in de H. Hartkerk. H. Mis in het Spaans.
zondag 19 juli van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen
van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de H. Hartkerk en de Palster in de
H.Tomaskerk.
zaterdag 25 juli om 8.00 uur. Fietsbedevaart naar de kapel van OLV van de
Altijddurende Bijstand te Spaanshuisken.
Viering in de maanden juli en augustus op Roncalli:
zaterdag 4 juli om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 8 juli om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 18 juli om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 22 juli om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 1 augustus om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 5 augustus om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 15 augustus om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 19 augustus om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 29 augustus om 15.30 uur in de grote zaal.
zondag 16 augustus van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen
van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de H. Hartkerk en de Palster in de
H. Tomaskerk.
WIST U D
AT:
DA
-

-

-

Het Kinjer OLS 2015 in Maasniel is een groot succes geweest. Meer dan
15.000 mensen namen deel aan dit evenement voor kinderen van de groepen
7 en 8 uit 26 scholen uit Nederlands- en Belgisch Limburg. Het KinjerOLS
werd dit jaar gewonnen door BS De Kwir uit Neer.
We willen al onze parochianen nogmaals uitnodigen voor de
Openingsceremonie en viering van de Pontificale Eucharistie in Maasniel op
zaterdag 4 juli om 18.00 uur waarin onze bisschop Frans Wiertz hoofdcelebrant
zal zijn.
Henk Ubben, koster in Maasniel, is dit jaar 20 jaar koster. We feliciteren hem
met dit jubileum en zijn hem erkentelijk voor zijn inzet in de parochie. Samen
met zijn vrouw Josè zijn ze niet alleen kosters maar ook buitengewone
bedieneraars van de Communie, collectanten en leden van de ploeg die het
3

Gedoopt
H.Hartkerk
Vik
Dex

Cox
Dibattista

H. Laurentiuskerk.
Sem
Obstals
Liz
Obstals

03-05-2015
31-05-2015
17-05-2015
17-05-2015
Hartelijk gefeliciteerd

Getrouwd
H.Hartkerk
Jamie Selder & Melanie Daley

12-06-2015
Hartelijk gefeliciteerd

Overleden
H.Hartkerk
Marietje Janssen Henderickx
H. Laurentiuskerk.
Lies Blomen Evertz
Jes van Nistelrooy Biermans

25-05-2015

87 Jr.
RIP

24-05-2015
28-06-2015

98 Jr.
89 Jr.

Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer
Heer..

-

-

kerkhof in Maasniel onderhoudt en ze zijn altijd beschikbaar als we een beroep
doen op hen.
Op vrijdag 12 juni vierden we het vrijwilligersfeest van onze parochies.
Ondanks het stormachtig weer op deze avond was er een grote opkomst. We
vierden eerste de H. Mis van het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus in de
H. Laurentiuskerk in Maasniel en aansluitend de feestavond in café-zaal de
Ster. Dit jaar werd de vrijwilligersspeld van onze parochies toegekend aan:
Pierre Delissen van Asenray, Michael Goossens van de Tomaskerk en Joep
Pieters die voorzitter is van het missiecomité van onze parochies. Ook voor
deze en al onze vrijwilligers, van harte proficiat en dank voor jullie onmisbare
bijdrage aan onze parochiegemeenschap.
We zijn heel erg blij om u te mogen vertellen dat de parochie van Asenray nu
volledig deel uitmaakt van onze cluster van parochies. In dat kader is dhr.
Ruud Cox, tot voor kort kerkbestuurslid van Asenray, nu ook toegevoegd aan
het bestuur van de cluster Roermond-Oost, Maasniel-Leeuwen. Deze stap was
nodig om onze bestuurlijke krachten te kunnen bundelen maar verandert
verder niets aan ons pastoraal beleid. Mevrouw Magda Piepers-van de Bosch,
ook tot voor kort bestuurslid van Asenray, heeft in ditzelfde kader eervolle ontslag
gekregen uit haar functie in het kerkbestuur en we zijn haar zeer dankbaar en
erkentelijk voor haar inzet voor de parochie van Asenray.
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Zang
Datum

Liturgie

5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 aug
9 aug
16 aug
23 aug
30 aug

14de
15de
16de
17de
18de
19de
20ste
21ste
22ste

Datum

zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B

Lifeteenband
Grace
Biddende vaders
Hetty Gommans
Volkszang o.l.v. Marc Demandt
Marijke Pieters
Sing4U
Cool
Grace

Liturgie

5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 aug
9 aug
16 aug
23 aug
30 aug

Datum
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

H. TTomas
omas 10.00 uur

4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 aug
8 aug

14de
15de
16de
17de
18de
19de
20ste
21ste
22ste

H. Hart 11.30 uur
Kerkkoor
Cool
Kerkkoor
Kerkkoor
Volkszang o.l.v. Paul-Heinz Erbel
Kerkkoor
Biddende vaders
Kerkkoor
Kerkkoor

zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B
zondag DHJ B

Liturgie
14de zondag
15de zondag
16de zondag
17de zondag
18de zondag
19de zondag

DHJ
DHJ
DHJ
DHJ
DHJ
DHJ

H . Laurentius18.00 uur
OLS mis
Gospelsonggroep
Volkszang
Volkszang
Volkszang
Volkszang

B
B
B
B
B
B
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NIEUWS V
AN DE BOEKENT
AFEL
VAN
BOEKENTAFEL
AFEL::
De maandelijkse boekentafel, na de Hoogmis op Zondagochtend in de Tomaskerk,
mag zich verheugen in een groeiende belangstelling bij de kerkgangers. Steeds meer
mensen houden in het voorbijgaan de pas in en met een boek in de hand ontstaan
vaak boeiende gesprekken. Wij proberen een zo breed mogelijk palet te etaleren en zo
mogelijk mee te gaan in het ritme van de seizoenen. Blijft u ons volgen: de collectie
wordt regelmatig vernieuwd. Ook nemen wij graag uw bestelling aan; het ´Carolushuis´
van het Bisdom verzorgt de bevoorrading. Op Zondag 5 juli is de volgende editie; wij
hopen u dan aan de tafel te mogen begroeten. Met de zomervakantie voor de deur,
ditmaal een bij dit seizoen van uitwaaien passend thema.
LEESTIP
UNST V
AN HET LLOSLA
OSLA
TEN
LEESTIP:: Titel: DE K
KUNST
VAN
OSLATEN
Auteur: dominee W.G. Rietkerk (gereformeerd predikant)
In de 1990-er jaren verzorgde dominee Rietkerk met regelmaat een radiopraatje,
waarop hij talloze reacties van luisteraars binnenkreeg. Dit boek is ontstaan uit een
samenbundeling van deze reacties. Hiermee wil gezegd zijn: de inhoud van het boek
is uit het leven gegrepen. De auteur heeft de reacties van de luisteraars in een zinvol
verband geplaatst, aangevuld met zijn eigen reflecties over de Bijbelse figuur Jacob.
Als geen ander Bijbels karakter heeft juist Jacob het ´loslaten´ moeten leren. Hij kwam
al ter wereld met zijn hand om de hiel van zijn oudere tweelingbroer Esau en het werd
een terugkerend thema doorheen zijn hele levensloop.
Het Bijbelboek Genesis besteedt ruim 10 hoofdstukken aan zijn levensverhaal, dat ook
de hedendaagse lezer vele herkenningspunten biedt voor diens eigen ´geleefde
werkelijkheid´. God moest Jacob stevig onder handen nemen om van hem uiteindelijk
de stamvader van het Joodse volk te kunnen maken. Het vele ´loslaten´, dat Jacob
heeft moeten leren, bracht hem ´winst´: het bleek de sleutel tot de grootse bestemming
die God voor hem had voorbereid. Dominee Rietkerk wil met dit boek de lezer aanzetten
tot bezinning; wie het uitgelezen heeft, is er dus nog niet klaar mee. Maar ook dit past
weer bij het onderwerp: loslaten is geen eenmalig gebeuren maar een moeizaam en
langdurig proces. Het vraagt veel inspanning en vooral ook veel tijd. De lezer moet
door zijn eigen, soms pijnlijk, proces van loslating heen.
Loslaten is een levenskunst die men zich slechts met vallen en opstaan kan eigen
maken.Franciscus van Assisi noemde de kunst van het loslaten zelfs ´de kern van
het christen-zijn´.Loslaten raakt het hele bestaan: in verschillende levensfasen wordt
het van mensen gevraagd: ouders moeten hun kinderen loslaten, nabestaanden
moeten hun dierbare overledene loslaten.
Er is geen enkel gebied in ons leven dat niet, vroeg of laat, van ons vraagt dat wij
´loslaten´.
Loslaten raakt je relaties: het is een vorm van liefhebben; het betekent: de ander
ruimte laten.
Loslaten raakt ook jezelf: het vraagt van jou dat je God toestaat jou ´onder handen
te nemen´.
Een ideaal boek voor in het vakantiekoffer; vakantie is immers óók een tijd van ´loslaten´!
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Hoogeland-kirsten
Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit

Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten
Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
)
+31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10
Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten
De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten
•

Levering volgens uw wensen

•

Vrijblijvend onderwerp

•

Uit voorraad leverbaar

•

Concurrerende prijzen

•

Vakkundige plaatsing

•

Levering van groot en klein

•

10 jaar garantie

•

Aangesloten bij de A.B.N.

Alg.Bond van natuursteenbedrijven

REIJNEN MONUMENTEN
www.reijnenmonumenten.nl

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born
Member
of the Bloemgroup
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)046-4818178
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Bloem service Nummer
Bie Annelies & Adèl

0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien
Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops
Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht
Bidden is
Niet enkel knielen;
‘t Is in het huis van onbeminde
en in grauw miseriezielen
veel verborgen liefde vinden.
De bittere dingen
Met een zacht gezeg vergoeden;
‘t Is doorheen zijn tranen zingen
en in alles ‘t schoon vermoeden.
Langs donkere paden
Lampen van het gevoel doen branden;
Bidden is de schoonste daden
dragen op zijn eigen handen.
In stilte weten
Weelde en weedom van elkander;
Bidden is zichzelf vergeten
om te peinzen aan een ander.

Volgend P
arochienieuws
Parochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in september 2015.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 28 augustus 2015
Bezorging Parochienieuws
Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Pastoor ) 06.11332962
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