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St. Jozef

100 jaar ‘t Veld! Dat is een gelegenheid die wij niet zomaar aan ons
voorbij willen laten gaan. Op de eerste plaats willen we God, maar
uiteraard ook de inwoners van deze wijk en al onze parochianen en
vrijwilligers, van harte danken. En wel voor al de mooie en belangrijke
momenten die wij als parochiegemeenschap, de Heilig Hart van Jezus
parochie, met elkaar hebben mogen delen. Al 96 jaar vormt onze kerk
het hart van deze wijk en dat mag gezegd en gevierd worden! De parochie
werd opgericht in het jaar 1920, en in 1923 werd de Heilig Hartkerk
gebouwd. Onze prachtige kerk wordt niet voor niets de kathedraal van ’t
Veld genoemd.

We zijn zeer dankbaar voor alles wat we in de afgelopen 96 jaar met u
hebben mogen delen. Dat zijn op de eerste plaats de vreugdevolle
Onze Lieve
momenten, zoals de geboorte van uw kinderen en kleinkinderen en hun
Vrouw van
doopsel, of het sluiten van uw kerkelijk huwelijk. Daarnaast zijn er ook de
Altijddurende
moeilijke en verdrietige momenten, zoals het sterven en de uitvaart van
Bijstand
uw dierbaren. Tenslotte willen we ook de dagelijkse viering van de
Eucharistie en het gemeenschapsleven dat daar omheen ontstaan is, bij
u in herinnering brengen. In deze afgelopen 94 jaar zijn in onze kerk
8021 kinderen gedoopt en hebben 1947 stellen hun liefdesverbond met
elkaar gesloten in hun kerkelijk huwelijk. Daarnaast hebben we 2641
uitvaartdiensten van uw dierbaren gehouden.

De
Goede
Herder

Al dit werk is verricht onder leiding van 11 pastoors en 19 kapelaans.
Maar meer nog is dit te danken aan de duizenden vrijwilligers die onze
parochie rijk is geweest en de honderden die dat nog steeds doen. En
uiteraard ook aan de duizenden mensen, uzelf, uw ouders en grootouders
die deze kerk ook financieel hebben gesteund.
In de afgelopen 5 jaar hebben we zelfs de priesterwijding van 2 jonge
priesters afkomstig uit verre landen mee mogen maken. Respectievelijk
onze pastoor Wilson Varela uit Colombia 5 jaar geleden, en onze kapelaan
Alejandro Vergara uit Chili afgelopen juni. Zowel Pastoor als Kapelaan
maken deel uit van de wijk ’t Veld. Al meerdere jaren wonen ze in de
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Geesteljkheid
Pastoor Wilson Varela In noodgevallen

) 06.11332962
email wilson_varela@hotmail.com
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., do, 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
Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur
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 met de priester (voor het geval deze er niet
Zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken 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 half negen 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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Pastorie aan de Nassaustraat. Dicht bij de zo geliefde parochiekerk Heilig Hart van
Jezus en midden tussen de Veldenaren. Pastoor Wilson Varela en Kapelaan Alejandro
Vergara zijn dan ook maar wat blij om deel te nemen aan de festiviteiten rondom de
jubileumviering. Daarnaast willen ze samen met onze parochiegemeenschap
voortbouwen op het goede werk dat er hier in 94 jaar geschiedenis verricht is. En nog
steeds mogen en willen we investeren in de toekomst. Dat doen we vanuit de overtuiging
dat deze parochie nog veel te bieden heeft en nog altijd een belangrijke rol mag spelen
in het leven van u zelf, uw kinderen en kleinkinderen. Want het doel waarmee de
parochie 94 jaar gelden werd gesticht is nog altijd geldig: een plek bieden waar men
God en elkaar kan ontmoeten. Waar de liefde van God voor u verkondigd en beleefd
kan worden. En waar mensen troost kunnen vinden in de moeilijke momenten van hun
leven en verdriet met elkaar kunnen delen. Daarnaast is het natuurlijk ook een plek
waar men feest kan vieren uit dankbaarheid voor alles wat wij van God ontvangen.
Dat alles hopen we met de hulp van God en samen met u en uw kinderen en kleinkinderen
nog heel lang vol te houden. Hopelijk staat u er ook zo in en kunnen we samen werken
aan een bloeiende parochie. Want zeg nou zelf: “Wat is ’t Veld zonder zijn kathedraal?”
De toekomst van deze parochiekerk is echter onzeker, zoals dat geldt voor meerdere
parochies. Zonder de steun, die u al zolang aan deze kerk heeft gegeven, redden we
het niet. Daarom maken we ook gebruik van dit gedenkwaardige moment om opnieuw
een beroep te doen op u allen die deze kerk, zelfs over de grenzen van de stad
Roermond, een warm hart toedraagt. Uw deelname aan het parochieleven en ook uw
financiële steun zijn onmisbaar als we dit belangrijk werk willen voortzetten voor de
komende generaties, uzelf, uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Hopelijk ervaart
u dit ook zo en kunnen we nog lang heel veel voor elkaar en voor de wijk ’t Veld
betekenen. Voor meer informatie zie www.parochieroermond-oost.nl
WIST U D
AT:
DA
-

-

-

het mogelijk is om de oude pastorie van de Heilig Hartkerk, die nu eigendom
is van het ziekenhuis, te bezoeken in het kader van de activiteiten rond de 100
jaar van het Roermondse Veld. De pastorie is te bezichtigen op donderdag 2
oktober van 15.00 tot 17.00 uur. De Heilig Hartkerk zal eveneens in hetzelfde
kader open worden gesteld op zaterdag 4 oktober van 14.00 tot 17.00 met de
mogelijkheid om een rondleiding te ontvangen.
Marianne Baeten verhuisd is naar Horn, naar een leegstaand klooster.
vanwege de afstand is ze van parochie veranderd is en heeft ze haar
vrijwilligerswerk in onze parochies moeten neerleggen. We zijn haar dankbaar
voor alles wat zij in onze parochies heeft gedaan en bidden voor haar in deze
nieuwe tijd van haar leven.
Els Haffmans na meer dan 22 jaar is gestopt bij het bedevaartcommité,
waarvoor heel veel dank voor haar inzet
we de voorbereiding van de kinderen voor de eerste Heilige Communie zijn
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Overleden
H.Hartkerk
Annie Nijssen - Engelen
Mia Heemels - Sliepen
Geert Hutjens

06-08-2014
19-08-2014
24-09-2014

71 jr
96 jr
87 jr.

Laurentiusparochie
Tiel Cox Tegelbeckers

01-09-2014

98 jr

RIP

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

Gedoopt
H.Hartkerk
Zoë Noldus
Brite Semedo
Cen Sampers

23-08-2014
24-08-2014
14-09-2014

H.Laurentiuskerk
Lino Simões Cláudio
Jason Goldsmits
Lilian Goldsmits

24-08-2014
24-08-2014
24-08-2014

Hartelijk gefeliciteerd

-

begonnen. Indien u vergeten bent om uw kind in te schrijven neemt a.u.b. snel
contact op met pastoor: wilson_varela@hotmail.com of telefonisch:
06.11332962.
Hierbij publiceren we voor alle gezinnen die hierin interesse kunnen hebben
het kalender van de Gezinsvieringen van dit schooljaar:
Gezinsmissen
De vieringen zijn iedere keer op zaterdag om 18.00 uur in de kerk van
Maasniel.
27 september 2014: Gezinsmis: Fakkeloverdracht.
1 november 2014: Gezinsmis: Presentatieviering.
29 november 2014: Gezinsmis: Adventskransen.
24 december 2014: Gezinsmis: Kerstavond.
24 januari 2015: Gezinsmis: Onze Vader.
28 februari 2015: Gezinsmis: Overdracht van het kruis.
28 maart 2015: Gezinsmis: Palmpasen.
25 april 2015: Gezinsmis: Geloofsbelijdenis.
16 mei 2015: Gezinsmis: Moeder Maria.
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vrijdag 3 oktober. Fietsbedevaart naar de Sint Servaaskapel in Nunhem. We
vertrekken om 08.00 uur vanaf de Tomaskerk en rond 11.30 uur vieren we de
H. Mis in de kapel in Nunhem.
zaterdag 4 oktober. Openkerk met rondleiding van de Heilig Hartkerk tussen
14.00 en 17.00 t.g.v. de festiviteiten rond het 100ste jubileum van ’t Veld.
zondag 5 oktober om 10.00 uur in de Tomaskerk. Mis van Lifeteen voor de
tieners en jongeren met aansluitend activiteit in de Donderie tot 14.30 uur.
dinsdag 14 oktober. Gezamenlijke bijeenkomst van de Christoffelgroepen
zaterdag 18 oktober. Busbedevaart naar de basiliek van het Heilig Bloed in
Brugge.
zondag 19 oktober. Bijeenkomst van de gemeenschap van Geloof en Licht de
Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk van 14.00 tot 19.00 uur.
Op 18 en 19 Oktober worden er in onze kerken een extra collecte gehouden
voor Wereld Missie dag.
maandag 20 oktober. Praise and Worship aansluitend aan de Avondmis in de
Heilig Hartkerk van 19.15 tot 20.15 uur onder leiding van Lifeteen.
maandag 27 oktober. Kerkbestuursvergadering om 19.30 uur in het
parochiecentrumin Maasniel.
woensdag 29 oktober. Dekenale vergadering in Roermond van 14.00 tot
17.00.
vieringen op Roncalli in de maand oktober:
op de woensdagen 1 oktober, 15 oktober en 29 oktober om 15.00 uur in de
kapel.
op de zaterdagen 11 oktober en 25 oktober om 15.30 uur in de grote
eetzaal.

Volgend P
arochienieuws
Parochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in november 2014.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 31oktober 2014
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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PELGRIMSREIS P
ATER PIO
14 OKT
OBER
-19 OKT
OBER 2015
PA
PIO14
OKTOBER
OBER-19
OKTOBER
Jubileumjaar 850 jaar St.Gerlachus, de pelgrim
BENEVENTO - PIETRELCINA – SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE
S.ANGELO-MURO LUCANO-POMPEÏ–NAPELS
We bezoeken: de plaatsen van Pater Pio, waar hij geboren en
opgegroeid is(Pietrelcina), priester gewijd is (Benevento),
en waar hij geleefd heeft en zijn in tact gebleven lichaam bewaard
wordt (San Giovanni Rotondo); we bezoeken een naburig
indrukwekkend heiligdom van de heilige aartsengel Michael
(Monte s. Angelo); alsook de bekeringsplaats van heilige Camillus
de Lellis en de geboortestad van heilige Gerardus (Muro Lucano),
die in onze streken zozeer wordt vereerd.
Op de terugweg bezoeken we Pompeï en het heiligdom van
Onze lieve Vrouw van de Rozenkrans aldaar, ook door pater Pio
bijzonder vereerd. We sluiten af met een sightseeing Napels.
De reis is per vliegtuig naar en van Napels, en aldaar met touringcar. Op
verschillende plaatsen een gids. Georganiseerd door Limburgse Bedevaarten.
We overnachten in Benevento, San Giovanni Rotondo, en in Pompeï.
Het bedrag is 830 euro. We gaan zeker voor veertig personen.
Graag zo snel mogelijk aanmelden bij pastoor Burger:
043-6040503; jburger@hetnet.nl
Info-middag, eerste bijeenkomst: zondag 4 januari 2015,
15.00 u Houthem / nieuwe parochiezaal
Zang

Datum
4/5 okt.
1112okt.
18/19 okt.
25/26 okt.

Liturgie
27ste
28ste
29ste
30ste

zondag
zondag
zondag
zondag

DHJ
DHJ
DHJ
DHJ

A
A
A
A

TTomaskerk
omaskerk 10.00 uur H. Hart 11.30
Lifeteenband
Hetty Gommans
KKI
Kerkkoor
Volkszang olv Marc
Kerkkoor
Demandt
Biddende vaders olv
Taizé-ensemble
Victor M.
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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

B

LOE M

Anno 1983

BOET

IEK

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
Om gelijkmoedigheid
Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.
Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen.
Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen op ieder moment.
Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.
Toon mij het gezicht van
voor ik begon. Maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.
Hein Stufkens/ Annemiek Schrijver.
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