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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Zondag 6 september doen 24 kinderen in onze kerk hun Eerste Heilige
Communie. Dit zou oorspronkelijk op 7 juni, de eerste zondag van juni,
gebeuren, maar de corona pandemie heeft daar een streep door gezet.
Nu kan dit alsnog gebeuren, maar wel met de beperkingen die de
corona-omstandigheden met zich meebrengt. Dit houdt ook in deze
viering om 10.30 uur zal beginnen, de in deze omstandigheden de
gebruikelijke tijd want we mogen maar een eucharistieviering per
dagdeel houden.
Na een lange voorbereidingstijd mogen 24 kinderen van groep 4 van
onze basisscholen, de Synergie school de (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:
Allers Daan
Noldus Charles
Carillo Kraus Luciano

Noldus Zoë

Deurzen van Evi

Paulussen Jaleena

Engelen Jamy

Paulussen Jalina

Etten van Thom

Pelsers Sjoerd

Heijnen Kyana

Reinders Djiano

Honnof Fenne

Renierkes Chelsea

Janssen Nanou

Rooij van Joshua

Janssens Chalinno

Scott Charity

Keeres Tim

Snijders Sergina

Leeuwerik Veronica

Tobben Dex

Lin Ming Fa

Vasicek Ada

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 hun bijgedrage hebben geleverd en ook
degenen die het voor deze kinderen tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.
Liturgische kalender
zo. 06 september 23ste zondag door het jaar
ma. 07 september H. Hadrianus
di. 08 september Maria Geboorte
wo. 09 september H. Petrus Claver
za. 12 september De heilige naam van Maria
zo. 13 september 24ste zondag door het jaar
ma. 14 september Kruisverheffing
di. 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten
wo. 16 september HH. Cornelius, paus en Cyprianus bisschop,
martelaren
do. 17 september Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar en H.
Lambertus, bisschop en martelaar
za. 19 september H. Januarius bisschop en martelaar
Kerkdiensten
Zondag 6 september zullen, zoals u hebt gelezen, de kinderen hun
uitgestelde eerste H. Communie doen onder de eucharistieviering van
10.30 uur. Vanwege de corona maatregelen zal er dan geen ruimte zijn
voor anderen dan alleen familieleden. Maar u kunt natuurlijk wel terecht
in onze kerk voor de eucharistieviering op zaterdagavond om 18.30 uur
Zondag 6 september start de kinderkerk weer met als thema: “Een nieuw
begin”. Zoals u natuurlijk wel weet wordt de kinderkerk iedere eerste
zondag van de maand gehouden in de Synergieschool aan de
Herkenbosscherweg. Het begint altijd om 10.00 uur

Zondag 13 september houden we het besljoet van het bedevaartseizoen.
Het wordt een bijzondere eucharistieviering omdat we dan ook vieren
dat Henny Giesberts 60 jaar misdienaar en acoliet is.
Misintenties
za. 05-09

zo. 06-09
ma. 07-09

za. 12-09
zo. 13-09

18:30 Annie van Bree-Heldens; Ren Deserno als
eerste jaardienst; Mevrouw Nora SimonsKoumans
10:30 Voor een goede toekomst van de kinderen die
vandaag hun eerste H. Communie doen
19:00 Voor de overledenen op het Kerkhof; Mia
Everaars als jaardienst en als bijzondere
intentie
18:30 Bijzondere intentie
10:30 Hub Koolen

BERICHTEN
HET SACRAMMENT VAN HET VORMSEL
Vanwege de corona pandemie kon de toediening van het sacrament van
het Vormsel op 26 maart van dit jaar niet doorgaan. Omdat de meesten
van de vormelingen dit jaar naar de middelbare school gaan hebben we
de vormselviering toch nog aan het eind van het schooljaar kunnen
houden en wel op zondag 12 juli. Omdat de voor het dekenaat
Roermond aangestelde vormheer, vicaris Mgr. E. Smeets, vanwege
andere werkzaamheden niet in staat was om in deze vormselviering voor
te gaan en onze kinderen te vormen, heeft onze bisschop mij
geautoriseerd om de kinderen het sacrament van het vormsel toe te
dienen.
De kinderen die op 12 juli gevormd werden zijn:
Levi Bongartz

Milo Bongartz

Jearno Hameleers

Mila Heusschen

Lex Koster

Lars Silkens

Tren Silkens

Luc Stams

Aurelie Weijers

Guido Aubert

We hopen en bidden dat zij hetgeen zij in deze vormselviering hebben
beloofd ook in hun verdere leven zullen doen. Dat zij trouw blijven aan

de Geest die over hen gekomen is, zeker ook nu zij naar de middelbare
school gaan en het ze daar niet gemakkelijk gemaakt zal worden.
Verder wil ik graag allen bedanken die aan de voorbereiding van de
kinderen op het sacrament van het Vormsel, met name Julia Derix, de
leerkracht van de school en ook de ouders van de vormelingen, hebben
meegewerkt
CORONA MAATREGELEN
Zolang er geen nieuwe maatregelen komen van de bisschoppen met
betrekking tot de corona-omstandigheden zullen we ons moeten houden
aan datgene wat is vastgesteld. Dat houdt in dat er ook in de komende
tijd maar één eucharistieviering op de zondag gehouden zal worden en
wel om 10.30 uur. De eucharistieviering van zaterdagavond om 18.30
uur blijft gewoon gehandhaafd.
Tijdens de eucharistievieringen zal er geen collecte gehouden worden,
maar u wordt verzocht om bij het verlaten van de kerk uw gave voor het
onderhoud van onze Kapel op de daarvoor achter in kerk klaarstaande
collecteschaal te deponeren
Er mogen wel weer doopsels worden toegediend. Vanwege de
anderhalve meter afstand die we moeten bewaren kunnen daar maar 10
mensen bij aanwezig zijn.
Bericht Hulpgroep WMO
In verband met de richtlijnen rondom corona zullen de activiteiten van
Hulpgroep WMO voorlopig nog niet kunnen plaatsvinden. Dat wil
zeggen dat het wekelijkse koffiehoekje “Kapels hoekje-met-een-koekje”
op dinsdag en donderdag, het LunchPunt.Kapel bij de Pappelhof, alsook
de Zondagse Warme Maaltijd in dit kalenderjaar 2020 waarschijnlijk
niet meer zullen doorgaan. Natuurlijk is dat ontzettend jammer, maar
ieders gezondheid staat voorop en we willen er zeker van zijn, dat alle
deelnemers én vrijwilligers elkaar zonder risico’s kunnen ontmoeten. De
Hulpgroep WMO zoekt intussen naar een veilig alternatief voor deze
projecten.
Sint Maarten viering
Vanwege de corona-omstandigheden hebben we moeten besluiten dat
die dit jaar niet door zal gaan. De werkgroep die zich met de
voorbereiding van dat feest bezighoudt heeft nog wel naar alternatieve
vormen gezocht, juist omdat de viering van het vorig jaar zo'n geweldig
succes was. Maar een goed alternatief is er niet gevonden. De
werkgroep hoop dat we in 2021 weer wel een goede viering kunnen
opzetten.

