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EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Zondag 2 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: 

Lisa van Riet Igor Peeters

Rune Sampers Ties Wessels

Dilayna Sillekens Liana Lafleur

Djailaya Velagic Juliano Rooijakkers

Maycie Schmitz
Djayden Hilkens

Jaylie Schmitz
Djanira Carillo Kraus

Renate Joosten Senna Meder

Brandon Herst Diego Keuren

Nathan Linssen Kai Schaefer

Diano Konings Djanoa Cox

Devon Tobben Ivana Puts
          
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. 
Daar zijn meerdere mogelijkheden voor. Naast de gewone 
eucharistievieringen hebben we ook de gezinsvieringen waar ze ook 
actief aan mee kunnen doen en de jongerenvieringen waarbij een 
kindernevendienst gehouden wordt. Dan gaan de kinderen in het eerste 
gedeelte van de eucharistieviering onder begeleiding naar de sacristie 
om daar op hun eigen wijze met het zelfde thema aan de slag te gaan.

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. 

Hemelvaart

Vanwege het feit dat we binnenkort de Hemelvaart van onze Heer gaan 
vieren, veertig dagen na Pasen, wil ik u het volgende gedicht graag 
onder uw aandacht brengen.

Ze hebben Hem mogen zien
ze hebben Hem  mogen horen
ze hebben Hem aangeraakt
nu weten ze het, zijn vrienden,
nu weten ze het voorgoed
dat Hij is teruggekomen
terug uit de nacht van de dood
nu kunnen ze het geloven
ook zonder dat  zij nog zien
als het oog het oor niet bevestigt
de hand die Hem niet constateert.

Want ook dit moeten zij weten
dat niemand Hem vast kan houden
die reeds aan de dood ontkwam
dat ook liefde Hem niet bezit.

Hij ontstijgt aan te kleine verlangens
Hij ontstijgt tot Hij wereldwijd zegent
de Heer van de schepping
het hart van de hemel
de stem die ons vasthoudt
verwacht Mij
Ik kom



Liturgische kalender
26-05 Zesde zondag van Pasen
27-05 H. Augustinus van Canterbury, bisschop
30-05 Hemelvaart van de Heer
31-05 Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabeth
01-06 H. Justinus, martelaar
02-06 Zevende zondag van Pasen
03-06 HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
05-06 HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren
06-06 H. Norbertus, bisschop

Kerkdiensten
Zaterdag 25 mei is er om 18.30 uur weer een woord- en 
communieviering
Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. De eucharistievieringen zijn 
dan als op zondag en dus om 9.00 en 11.30 uur
Zondag 2 juni is om 9.30 uur de eucharistieviering waaronder de 
kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. Dat betekent dat de 
eucharistieviering van 9.00 uur komt te vervallen.
Wel is er dan nog de eucharistieviering van 11.30 uur.
Diezelfde zondag, de eerste zondag van de maand, is er natuurlijk ook 
weer een kinderkerk die zoals u natuurlijk weet, gehouden wordt in de 
Alfonsusschool/Synergieschool aan de Herkenbosscherweg. De 
kinderkerk begint om 10.00 uur

Misintenties
za. 25-05 18:30 Bijzondere intentie
zo. 26-05 09:00 Bijzondere intentie; overleden ouders, broer en 

zus
zo. 26-05 11:30 Harry Sliepen als jaardienst
do. 30-05 09:00 Bijzondere intentie
do. 30-05 11:30 Krista en Jan van der Heiden als jaardienst
za. 01-06 18:30 Jo Savelberg als jaardienst en overleden familie

Jeurissen
zo. 02-06 11:30 Bijzondere intentie
ma. 03-06 19:00 Overledenen op het kerkhof

BERICHTEN

De Zonnebloem
De Zonnebloem is ’n instelling waarvan ’t hoofdkantoor in Breda is 
gevestigd. 
Per provincie zijn er verschillende afdelingen. Aan de Kapel in ’t Zand 
is de afdeling Kapel, Kemp en Kitskesberg operationeel.



De Zonnebloem is ’n instelling bedoeld voor mensen die door een 
beperking niet (meer) kunnen doen wat voor vele andere mensen 
vanzelfsprekend is. Dit zijn de gasten van de Zonnebloem. 
Bij de Zonnebloem zijn vrijwilligers aangesloten die de gasten ’n leuke 
middag of dag willen bezorgen. Zo kunnen de vrijwilligers bij de gasten 
op huisbezoek gaan. 
Ook worden voor de gasten ’n dagje uit, of ’n picknick, of kerstviering 
en andere leuke activiteiten ter vermaak georganiseerd.
Zowel gasten als vrijwilligers zijn altijd welkom. Ze kunnen contact 
opnemen met:
Secretariaat, Anne-miek Lormans, tel: 0475-327820
Voorzitter, Ria Kerstens, tel: 0475-316449 of 06 41057011

Onze lieve vrouw van het gouden hart 
Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 
naar Beauraing
De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de 
Belgische Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria 
hier 33 maal aan vijf  kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als 
Onze Lieve Vrouw van het gouden hart. Sindsdien komen er vele 
pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. 
Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van
het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende 
landen aan deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij. 
Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit 
bedevaartsoord, maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen 
nationaalpark. 
Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs 
de Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb 
je van daar uit een schitterend uitzicht over de stad. 
Wie het sportiever wil kan ook een kano tocht over de Lesse maken of 
ondergronds gaan in de grotten van Han. 
Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij Maredsous of de 
stad Luxemburg uit voor een bezoek. 
Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de 
bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers. 

Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht 
Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht
Kosten ca. € 450,-- (vol-pension)
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.
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