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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Zondag 3 juni doen 22 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 22 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:
Guusje Armkreutz
Viënna Burhenne
Kyra Haerden
Noah Masolijn
Esmée Pelsers
Britt Schiffelers
Mannolito Schuman
Joshua Siwek
Eva Teumo
Danito Tobben
Dyonne Tobben

Milo Bongartz
Fenne van Deurzen
Daan Keeris
Deshaun Noldus
Regilio Pisters
Jaylee Schuman
Tren Silkens
Rosalie Smeets
Sylvie Thorington
Dean Tobben

We wensen al deze kinderen een hele mooie eerste Communie viering
toe en natuurlijk een hele fijne dag.

We hopen deze kinderen nog vaak in onze vieringen te verwelkomen.
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.
WEEK NEDERLANDSE MISSIONAIRIS
In de vorige Kapelgids heb ik u beloofd om verhaal van Inge Kuiphuis
in een volgende uitgave te plaatsen. Hieronder vindt u dit verhaal.
Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala
‘Mensen zijn blij dat ze niet vergeten worden’
Missionair werker Inge Kuiphuis (1986) is sinds drie jaar werkzaam in
San Marcos in het westen van Guatemala aan de grens met Mexico. Met
steun van de St. Pancratius Parochie in Tubbergen en de WNM is zij
uitgezonden en werkzaam bij landarbeidersbeweging MTC.
De landarbeidersbeweging bestaat twintig jaar en is ontstaan vanuit het
sociaal pastoraat. De crisis in de koffiesector leidde er destijds toe dat
veel landarbeiders werden ontslagen zonder dat zij ook maar enige
vergoeding kregen. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden in de
koffieplantages erg slecht. ‘Het loon is ongeveer een derde van het
minimumloon. De meeste koffieplukkers hebben geen
ziektekostenverzekering noch een pakket met arbeidsvoorwaarden. Als
zij vanuit de hoogvlakte in vrachtwagens naar de koffieplantages
vervoerd worden gebeuren er regelmatig dodelijke ongelukken,’ weet
Inge. De beweging MTC maakt zich dan ook sterk voor de rechten van
de landarbeiders.
Geen loon
‘De verhalen die mensen met mij delen maken een grote indruk op me.
Het doet me beseffen hoe fijn en gemakkelijk mijn jeugd in Nederland
was.’ Een van de verhalen is van Imelda Lopez. Zij werkte samen met
haar man en hun kinderen jarenlang op een koffieplantage. Op een
gegeven moment werd hun loon niet meer uitbetaald. Wat volgde was
een juridische strijd die zeven jaar in beslag nam. Uiteindelijk werd het
loon uitbetaald. Van dat geld kochten Imelda en haar gezin samen met
20 andere families een stuk grond voor een huis en voor het verbouwen
van koffie en bananen. ‘Het werk op een koffieplantage is zwaar. Vaak
kregen we pas een maand later het loon uitbetaald. En op een gegeven
moment werd het loon helemaal niet meer betaald,’ vertelt Imelda.
Zeven jaar zat zij zonder werk en zonder inkomen. Boerenbeweging
MTC hielp Imelda en andere families te overleven. Zij stuurde
levensmiddelen en zorgde voor een arts als iemand ziek was. ‘We zijn
arm,’ vertelt Imelda. ‘We hebben geen geld voor melk. Om iedereen in

de familie roerei te kunnen geven moet ik het aanlengen met water.
Vlees? Dat eten we eens in de twintig dagen.’
Wakker geschud
Naast de juridische steun in de strijd tegen de eigenaar van de
koffieplantage heeft MTC Imelda geholpen door scholing. ‘Vroeger kon
ik alleen koken. Nu ben ik veranderd. Vroeger zeiden mannen dat wij
vrouwen niets waard zijn. Maar wij kunnen misschien wel harder
werken dan mannen.’ Inmiddels is zij gemeenteraadslid. ‘Ik ben dankzij
MTC wakker geschud.’
Wanneer Inge de mensen vraagt of zij hun verhalen mag delen, reageren
zij daar heel positief op. ‘De mensen zijn blij dat zij niet worden
vergeten en dat er aandacht is voor hun situatie. Ik vind het belangrijk
hun verhalen te delen. Guatemala lijkt ver weg van Nederland, maar we
staan ook met elkaar in verbinding. Denk daar bijvoorbeeld de volgende
keer aan als u een kopje koffie drinkt.’
Liturgische kalender
03-06-2018
Sacramentsdag – Heilig Sacrament van het
lichaam en bloed van Christus
05-06-2018
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen,
martelaren
06-06-2018
H. Norbertus, bisschop
08-06-2018
H. Hart van Jezus
09-06-2018
Onbevlekt Hart van Maria
10-06-2018
Tiende zondag door het jaar
11-06-2018
H. Barnabas, apostel
13-06-2018
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar
14-06-2018
H. Lidwina, maagd
Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond 2 juni zal muzikaal worden
verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
De eucharistieviering van zondagmorgen om 9.00 uur vervalt om 9.30
uur de eucharistieviering begint waarin de kinderen hun Eerste H.
Communie doen.
Op zaterdagavond 9 juni is er weer een woord- en communieviering
Dienbeurten acolieten en misdienaars
02-06
18.30 uur Henny Giesberts
03-06
09.30 uur Eerste H. Communie
03-06
11.30 uur Giel Heilkens
09-06
18.30 uur Woord- en communieviering

10-06
10-06
Lectoren
02-06
03-06
03-06
09-06
10-06
10-06

09.00 uur Niek Op de Kamp
11.30 uur Nicole Nayuziga-Felibetti Nayiziga
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Mevr. M. Smeets
Eerste H. Communie
Mevr. D. van Pamelen
Woord- en Communie viering
Dhr. W. Boekhorst
Mevr. A. Walbrecht

Misintenties
02-06
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Annie van Bree-Heldens;
Jo Savelkoel als tweede jaardienst en overleden
familie Jeurissen-Levels
03-06
09.30 uur Mevrouw van Rooij
03-06
11.30 uur Jan en Annie Geraedts-Baart en Frans en Mia
Wessels-Jordens
04-06
19.00 uur Overledenen op het kerkhof
09-06
18.30 uur Overleden ouder Heldens-van Cann en dochters
Maria en Jo; Wies Janssen-Le Haen als
zeswekendienst
10-06
09.00 uur Uit dankbaarheid
10-06
11.30 uur Mien Steffanie-van de Broek vanwege haar
verjaardag
BERICHTEN
MOV-Hulpgroep
Bent u alleenstaand en 50 jaar of ouder?
Elke eerste zondag van de maand kunt u samen met andere
alleenstaanden genieten van een heerlijke en gezellige maaltijd. In het
gebouw van PSW Pappelhof wordt door vrijwilligers van de Hulpgroep
WMO een smakelijke maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert) voor u
bereid voor maar € 7,25. Natuurlijk met een glaasje wijn erbij en een
kopje koffie na. U kunt zich opgeven met de inschrijfformulieren die u
kunt vinden op de balie van de Pappelhof of in het rekje in de
processiegang en bij de receptie van het parochiehuis op Parklaan 3.
De eerstvolgende maaltijd is op zondag 3 juni.
Vastenactie
De vastenactie heeft dit jaar € 1519,68 opgebracht. Aan allen die daar
aan mee gewerkt hebben en alle goede gevers onze hartelijk dank.

