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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Zondag 7 juni hebben 31 kinderen in onze kerk hun Eerste Heilige 
Communie gedaan. Zoals gebruikelijk houden we deze viering op de 
eerste zondag van de maand juni omdat er in de meimaand geen 
gelegenheid voor is vanwege het grotere aantal eucharistievieringen en 
de drukte van de vele bedevaartgangers in de maand mei. Na een lange 
voorbereidingstijd hebben 31 kinderen van groep 4 van onze 
basisscholen, de St. Alfonsusschool en het Mozaïk en kinderen van 
andere scholen die zich daarbij hebben aangesloten, mogen ervaren hoe 
het is om volwaardig aan een Eucharistieviering deel te nemen. Dit zijn 
de namen van de kinderen die hun Eerste Heilige Communie gedaan 
hebben:

Ninthe Peusens                  Denise Scheffer
Keila Noguera                    Marye Noguera
Fabian Hinzen                    Carlos Cardoze
Giano Burhenne                  Julia Klak
Dylan Thorington               Jasmine Schuman
Lieke Gootzen                    Eefje Karremans
Youri Meijer                      Soraya Kraus
Bryan Keuren                     Elena Cox
Danisha Gommans              Kaylie Ory
Kiana Janssens                    Jaydee Janssens
Lucas Blomen                      Lynn Engels
Youri Engelen                      Sven Nijhuis
Ilena Hilkens                       Lars Wassenberg
Shantana van Hemert          Feli Nayiziga
Keano Cranen                      Yor-ell Beeren
Demiën Cohen



We feliciteren al deze kinderen van harte en hopen dat we ze nog vaak 
bij onze eucharistievieringen mogen ontmoeten.
Graag danken we allen die aan de voorbereiding van deze kinderen op 
hun Eerste Heilige Communie hebben bijgedragen en ook degenen die 
het voor deze kinderen tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Liturgische kalender
zo. 14-06-2015 Elfde zondag door het jaar
vr. 19-06-2015 H. Romualdus, abt
zo. 21-06-2015 Twaalfde zondag door het jaar
ma. 22-06-2015 H. Paulinus van Nola, bisschop; HH. John 

Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren
wo. 24-06-2015 Geboorte van de H. Johannes de Doper
za. 27-06-2015 O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand - H. 

Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond 20 juni om 18.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
De eucharistieviering van zondagmorgen 21 juni om 11.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het kerkelijk zangkoor St. Cecilia 
uit Slenaken. Meer over dit koor vindt u onder de Berichten.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 13 18.30 uur Maarten Jacobs
zo. 14 09.00 uur Tirolien Nayiziga - Gladys Nayiziga
zo. 14 11.30 uur Lorenzo Janssen - Nicole Nayiziga
za. 20 18.30 uur Robert Wessels - Sandrina Nayiziga
zo. 21 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 21 11.30 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom

Lectoren
za. 13 18.30 uur Mevr. H. Jacobs
zo. 14 09.00 uur Mevr. L. Stal
zo. 14 11.30 uur Mevr. M Wiermans
za. 20 18.30 uur Dhr. C. Hommelberg
zo. 21 09.00 uur Mevr. R. Kerstens
zo. 21 11.30 uur Dhr. B. van Buel

Misintenties
za. 13 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; José Smeets-van der 
Gauw als 1ste jaardienst



zo. 14 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 14 11.30 uur Overleden ouders Kinppels-Geraedts en 

overleden broer Jan en overleden zus Ied
za. 20 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en dochter

Maria en Jo; José Smeets-van der Gauw
zo. 21 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 21 11.30 uur Paul Koster als zeswekendienst en tevens als 

jaardienst voor de overleden ouders Remko en 
Yvonne Roosjen-Schefman; Til Custers-
Wolters als jaardienst; Tjeu Mertens, 
schoondochter Marleen en overleden familie

BERICHTEN
Week Nederlandse Missionaris
De collecte voor de projecten van onze missionarissen, gehouden aan 
het begin van de Week Nederlandse Missionaris in het weekend van 15 
en 16 mei, heeft € 672,16 opgebracht. Graag wil ik allen die daaraan 
bijgedragen hebben bedanken. Het is voor onze missionarissen goed om 
te weten dat er hier nog altijd mensen zijn die met hen meeleven. 

Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia
Zoals u onder de "diensten" hebt kunnen lezen komt dit koor op zondag 
21 juni onder de eucharistieviering van 11.30 uur hier de gezangen 
verzorgen. De volgende informatie over dit koor hebben ze mij 
toegezonden.

Het kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Slenaken werd in 1972 opogericht en
is een gemengd zangkoor
De directe aanleiding tot de oprichting was het 25-jarig priesterjubileum 
van de toenmalige pastoor van Slenakem, de weleerwaarde heet Leon 
Crombach.
Het initiatief hiertoe kwam van pater Ton Reijnen (Redemptorist), 
destijds een gioede vriend van pastoor Crombach en vaak als 
gastpriester in Slenaken aanwezig. Het nieuw gevormde zangkoor heeft 
toen de feestmis bij het jubileum opgeluisterd en is sindsdien blijven 
bestaan. Het koor heeft in 2012 zijn 40-jarig jubileum gevierd. Naast de 
huidige dirigent en mede oprichter, de heer Francois Kool zijn nog veel 
leden vanaf het begin bij het koor betrokken.
De organiste is mevrouw Mirian Starmans-Kool, dochter van de 
dirigent.
Vanaf het begin in 1972 worden alle kerkdiensten door het zangkoor 
opgeluisterd, ook vandaag nog wordt er in elke mis in het weekend 
gezongen.



Het aantal koorleden neemt de laatste jaren af, het koor heeft nu nog 20 
aktieve leden en het wordt steeds moeilijker om te overleven.

Doe mee met de Seniorenvereniging Kapel in 't Zand.
Op maandag 29 juni 2015 gaan de senioren van de Kapel weer fietsen. 
Vertek om 14.00uur vanaf 't Sjoolpaad. De tocht zal ongeveer 20 a 25 
km. zijn. We fietsen in een rustig tempo. Natuurlijk wordt er een 
gesellig terrasje opgezocht. Introducé's zijn van harte welkom. 
Deelname is gratis.
Wist u dat er elke vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur een "soos-middag"is 
in het gemeenschapshuis 't Sjoolpaad? Er zijn telkens ongeveer 50 
mannen en vrouwen gezellig aan het bridgen, kaarten of kienen.
Komt u ook gerust eens een kijkje nemen, nogelijk voelt u zich 
aangesproken. Met name de kaarters zoeken nog versterking.
De seniorenvereniging biedt daarnaast elke maand een andere activiteit 
zoals lezingen en excursies. De creatieve middagen op maandagmiddag 
onder leiding van een inspirerende begeleidster worden steeds 
populairder. Kom mee doen!
Voor meer informatie kan men contact opnemen met mw. Ans 
Oerlemans, tel. 06-51689675, secrataris van de Seniorenverebiging 
Kapel in 't Zand.


