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DE EERSTE HEILIGE C0MMUNIE

Zondag 5 juni zullen 20 kinderen in onze kerk hun eerste 
Heilige Communie doen. 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 bedevaartgangers in 
de maand mei. 
Na een lange voorbereidingstijd hebben 20 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 dee te nemen. 
Dit zijn de namen van de kinderen die hun eerste Heilige 
Communie gaan doen:

Bo Hasebos Britt Kerkvliet
Emma Rutjens Guido Aubert
Janicia Paulussen Jevanni Bakkes
Kayleigh Scully Kiana Sampermans
Lars Silkens Levi Bongartz
Luc Stams Lucas Rutjens
Nick Bremmers Quliëna Arntz
Richard Deckers Rowena Bremmers
Shermin de Christian Sophia van Schaik
Vingino Janssen Wies Mooren



Liturgische kalender
zo. 29-05-2016 Sacramentsdag - Heilig sacrament van het 

Lichaam en Bloed van Christus
ma. 30-05-2016 H. Jeanne d'Arc
di. 31-05-2016 Bezoek van de heilige maagd Maria aan 

Elisabeth
wo. 01-06-2016 H. Justinus, martelaar
do. 02-06-2016 HH. Marcellinus en Petrus, martelaren
vr. 03-06-2016 H. Hart van Jezus
za. 04-06-2016 Onbevlekt Hart van Maria
zo. 05-06-2016 Tiende zondag door het jaar
ma. 06-06-2016 H. Norbertus, bisschop
do. 09-06-2016 H. Efrem, diaken en kerkleraar
za. 11-06-2016 H. Barnabas, apostel

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 28 mei zal muzikaal worden 
verzorgd door het St. Alfonuskoor.
Op zondag 5 juni vervalt de eucharistieviering van 9.00 uur 
vanwege de eerste communieviering die om 9.30 uur begint
Op diezelfde zondag 5 juni wordt er om 10.00 uur ook weer een 
kinderkerk gehouden. Centraal staat dan het communieverhaal 
omdat 2 van de kinderen die daar regelmatig aan hebben 
deelgenomen die dag hun eerste H. Communie doen.
De kinderkerk wordt gehouden in de St. Alfonsusschool die 
momenteel funcioneert op het Lieve Vrouweveld. Kinderen tot 
zo'n 7 jaar zijn ook nu weer van harte welkom alsmede ook hun 
ouders, broertjes en zusjes en eventuele grootouders,

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 28 18.30 uur Lorenzo Janssen – Thom op de Kamp
zo. 29 09.00 uur Harry Silkens – Niek op de Kamp
zo. 29 10:30 uur Giel Heilkens – Nicole Nayiziga
zo. 29 11.30 uur Henny Giesberts – Filibetti Nayiziga
za. 4 18.30 uur Lorenzo Janssen – Gladys Nayiziga
zo. 5 11.30 uur Sandrine Nayiziga – Andzelika Akonom

Lectoren
za. 28 18.30 uur Mevr. R. Kerstens
zo. 29 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
zo. 29 10:30 uur Mevr. H. Jacobs



zo. 29 11.30 uur Mevr. M. Janssen
za. 4 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 5 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen

Misintenties
za. 28 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Jeu Zeegers als jaardienst
en familie Zeegers-Berten; Ter attentie van de 
sterfdag van Harrie Sliepen

zo. 29 09.00 uur Vader en moeder Broens, dochter Marleen en 
schoonzoon Theu van Geneijgen

zo. 29 10:30 uur Bijzondere intentie
zo. 29 11.30 uur Piet Keuren; Mia Beeren-Schaefer als 

zeswekendienst; Overleden ouders Reijnen-
Kaelen, dochter Thea en overige familie

za. 4

zo. 5

18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo
Opa Jos Aubert

zo. 5 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer; 
Overleden ouders van Dinter-Langenhoff en 
tevens voor Lei Helwegen

ma. 6 19.00 uur Overledenen op het kerkhof

BERICHTEN

Vormselviering
Op de voorpagina van deze Kapelgids hebben we de namen vermeld van
de kinderen die dit jaar hun eerste H. Communie zullen doen.
Op 10 maart van dit jaar is onze bisschop Frans Wiertz in onze kerk 
voorgegaan in een Vormselviering. Vanwege andere zaken die in die tijd 
speelden hebben we nog geen gelegenheid gehad om de namen van de 
kinderen te vermelden die door de bisschop gevormd zijn. Hier volgen 
ze alsnog:

Kay Cranen Glenn Koster
Nadine Latta Gladys Nayiziga
Nicole Nayiziga Sherena Pisters
Collin Rauch Jolien Swagten
Milkiyas Musse Naomi Selder
Senna Bremmers Sanne Terstappen



Oliwia Krupa

Zij hebben in deze Vormselviering laten weten dat ze op de weg van 
Jezus van Nazaret verder willen gaan. Een weg die indertijd bij het 
doopsel door hun ouders is ingezet.   

We hopen dat deze kinderen standvastig  zullen zijn in hun geloof en 
daar uiting aan willen geven ook in een tijd dat dat niet zo 
vanzelfsprekend is.

WMO-Hulpgroep
Zoals gebruikelijk is er op de tweede zondag van de maand een Koffie-
in na de eucharistieviering van 11.30 uur in de dagkapel. Dat is voor de 
maand juni dus de twaalfde.
Op zondag 5 juni is er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
warme maaltijd die gehouden wordt in de Pappelhof. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via tel. 333111.
Deze maand is er slecht één mogelijkheid om aan de lunch in de 
Pappelhof deel te nemen en wel op dinsdag 21 juni. Ook hiervoor kunt u
zich opgeven via tel. 333111.
En natuurlijk kun u iedere dinsdag en donderdag voor een kop koffie of 
thee terecht in het 'Koffiehoekje met een koekje' dat gevestigd is op 
Heinsbergerweg 2, de ingang van het gezondheidscentrum. U bent 
welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.

Parochieraad
Op maandag 13 juni wordt er weer een vergadering van de parochieraad 
gehouden. Deze begint om 20.00 uur en wordt gehouden in zaal 4 van 
het gezondheidscentrum, te bereiken via de receptie van ons 
parochiebureau, Parklaan 3.
Naast de vaste deelnemers is natuurlijk iedereen van harte welkom om 
deze vergadering bij te wonen.
De parochieraad houdt zich, naast andere belangrijke zaken, al enige tijd
bezig met de identiteit van de Kapel, dat wil zeggen van onze pastorale 
eenheid die in de Kapel in 't Zand haar liturgische vieringen houdt. Een 
heel belangrijk thema nadat de redemptoristen zich als communiteit 
hebben teruggetrokken uit Roermond en ze vorig jaar ook de pastorale 
zorg voor onze pastorale eenheid aan het bisdom hebben teruggegeven. 
Duidelijk is dat we daar samen inhoud aan moeten geven en daarvoor is 
het nodig dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn gedachten daarover
naar voren te brengen. 
U bent dus van harte welkom.


