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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Zondag 4 juni doen 29 kinderen in onze kerk hun Eerste Heilige 
Communie.  Zoals gebruikelijk houden we deze viering op de eerste 
zondag van de maand juni omdat er in de meimaand geen gelegenheid 
voor is vanwege de drukte van de vele bedevaartgangers in de maand 
mei. 
Na een lange voorbereidingstijd mogen 29 kinderen van groep 4 van 
onze basisscholen, de Synergie schoolde (St. Alfonsusschool en de 
Balans) en het Mozaïk en kinderen van andere scholen die zich daarbij 
hebben aangesloten, ervaren hoe het is om volwaardig aan een 
Eucharistieviering deel te nemen. 
Dit zijn de namen van de kinderen die hun Eerste Heilige Communie 
gaan doen:
 
Egle Baltutyte Alex de Boer  
Alicia de Boer  Dilano Burhenne   
Dahvinya Burhenne Danicha Corbie   
Sheromin de Christian  Harm Cox   
Jasmijn Cox  Tim Cox   
Devony Croughs  Kyano Dörenberg   
Jearno Hameleers  Bradley v.d. Hurck   
Davinjo Janssens  Anna Karczewska   
Chelsey Keuren   Denvey Keuren   
Jiveney Keuren   Lex Koster   
Kay Litjens  Rowan Maessen   
Fenna Paragsingh Maartje Peters   
Angelina Pollaert  Catharina Schoenmakers  
Milano Selder    Nina Spätjens   
Vince Thielens   



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.

PINKSTEREN

Feest van de Geest
Pinksteren is het feest van de heilige Geest. De heilige Geest als Gods 
werkzame kracht.
Het Pinksterfeest is de bekroning en afsluiting van de Paastijd, de 
periode van vijftig dagen vanaf Pasen. Het Griekse woord voor 
Pinksteren, Pentecostes, betekent dan ook “vijftigste”.
Pinksteren was en is een bestaand joods feest van de gave van de Thora, 
de wet van Moses. In de “handelingen van de Apostelen”, door de 
evangelist Lucas geschreven, wordt de zaak zo voorgesteld dat bij de 
eerste leerlingen op die vijftigste dag na Pasen de Bijbel echt voor hen 
open ging: dat het toen tot hen doordrong wie Jezus eigenlijk was en wat
zijn boodschap inhield. De leerlingen hebben na de dood van Jezus van 
Nazareth gesproken over verschijningen van Jezus, over een storm die 
het huis waar zij verbleven vervulde en over vurige tongen die zich op 
ieder van hen neerzette: mooie beelden van een overweldigende 
ervaring van Gods Geest zoals die zich in Jezus leven en sterven 
gemanifesteerd heeft.

Pinksteren en Maria
In de uitbeelding van het Pinksterwonder, of het nu in oosterse iconen, 
westerse schilderijen of zoals bij ons in de Kapel in 't Zand in de 
gebrandschilderde ramen, steeds zien we Maria te midden van de 
apostelen. Ze neemt daarbij zelfs de centrale plaats in. Het is een 
uitbeelding van hetgeen we in de eerste hoofdstukken van de 
“handelingen  van de apostelen” lezen namelijk dat Maria bij hen was 
dat allen met zijn Geest werden vervuld. Dat Maria onderdeel uitmaakt 
van het begeesterde gezelschap is niet zo vreemd. Maria symboliseert 
namelijk de kerk, die bij Pinksteren geboren wordt
 
Liturgische kalender
zo. 28-05-2017 Zevende zondag van Pasen
di. 30-05-2017 H. Jeanne d’Arc
wo. 31-05-2017 Bezoek van de heilige maagd Maria aan 

Elisabeth
do. 01-06-2017 H. Justinus, martelaar



vr. 02-06-2017 HH. Marcellinus en Petrus, martelaren
za. 03-06-2017 HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
zo. 04-06-2017 Pinksteren
ma. 05-06-2017 Tweede Pinksterdag
di. 06-06-2017 H. Norbertus, bisschop
do. 08-06-2017 Onze Heer Jezus Christus, eeuwige 

Hogepriester
vr. 09-06-2017 H. Efrem, diaken en kerkleraar

Kerkdiensten
In de eucharistievieringen in het weekend van 27 en 28 mei zullen 
we aandacht besteden aan de Week Nederlandse Missionaris. De 
collecte zal in zijn geheel besteed worden aan het werk van onze 
missionarissen. De vieringen zijn mede voorbereid door onze 
MOV-groep.
De eucharistieviering van zaterdag 27 mei zal muzikaal worden 
verzorgd door het St. Alfonsuskoor. Ook de eucharistieviering van 
zaterdag 3 juni zal muzikaal worden verzorgd door het St. 
Alfonsuskoor.
Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag,  is er geen eucharistieviering 
om 09.00 uur omdat om 09.30 uur de eucharistieviering begint 
waarin de kinderen hun eerste HH. Communie doen.
Zondag 4 juni, de eerste zondag van de maand juni, is er ook weer 
een kinderkerk, die natuurlijk in het teken staat van Pinksteren. De 
kinderkerk wordt zoals gebruikelijk gehouden in de St. 
Alfonsusschool aan de Herkenboscherweg. De kinderkerk begint 
om 10.00 uur  
Maandag 5 juni, tweede Pinksterdag zijn de eucharistievieringen 
zoals op zondag en dus om 09.00 en 11.30 uur.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 27 18.30 uur Thom op de Kamp
zo. 28 09.00 uur Robert Wessels - Niek op de Kamp
zo. 28 11.30 uur Henny Giesberts - Luc Stams
za. 3 18.30 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom
zo. 4 11.30 uur Henny Giesberts - Thom op de Kamp - Gladys 

Nayiziga - Nicole Nayiziga - Filiibetti Nayiziga
ma. 5 09.00 uur Niek op de Kamp - Andzelika Akonom
ma. 5 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Gladys Nayiziga

Lectoren
za. 27 18.30 uur Mevr. E. Willemse
zo. 28 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht



zo. 28 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen
za. 3 18.30 uur Mevr. L. Stal
zo. 4 11.30 uur Mevr. H. Jacobs
ma. 5 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
ma. 5 11.30 uur Dhr. C. Hommelberg

Misintenties
za. 27 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Harrie Sliepen als 
jaardienst; Jan en Krista van der Heijden uit 
dankbaarheid; Toos van der Slik-Mooren en 
zoon Frans van der Slik

zo. 28 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 28 11.30 uur Piet Keuren
za. 3 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Annie van Bree-Heldens;
Jo Savelberg als 1ste jaardienst en alle 
overledenen van de familie Jeurissen-Levels; 
Overleden ouders Verboeket-van Heur en 
kinderen

zo. 4 09:30 uur Overleden ouders Hameleers-Kuijpers; Rieky 
Martens-van Tienen

zo. 4 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer; 
Overleden ouders Reijnen-Kaelen, dochter 
Thea en familie; Overleden ouders Bloemen-
Mulders en overleden familieleden; 

ma. 5 09.00 uur Bijzondere intentie
ma. 5 11.30 uur Overledenen op het  kerkhof

BERCHTEN

Collectes
Zoals u weet houden we tijdens de plechtige eucharistieviering van 
Witte Donderdag altijd een offergang voor de zieken in onze pastorale 
eenheid die door de mensen van de Zonnebloem wordt georganiseerd. 
Deze heeft dit jaar € 81,- opgebracht. Waarvoor hartelijk dank.
De Vastenactie heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1710,36 
opgeleverd.
Dat is ruim meer dan voorgaande jaren. Mede namens Toy Broen en 
Friends of Fame wil ik alle gevers  hartelijk bedanken. Een woord van 
dank gaat ook uit naar de collectanten die ook dit jaar weer op pad zijn 
gegaan om onze steun aan het gezondheids project in Karatu in Tanzania
te bewerkstelligen


