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CORONA PERIKELEN
Al meer dan een jaar houdt het corona virus de hele wereld in haar
greep. Dat geldt ook voor onze pastorale eenheid. Van het sluiten van de
kerk tot weer met mate aanwezig zijn bij onze eucharistievieringen en
nu met nog meer mensen (zie de nieuwste bepalingen die de
bisschoppen hebben bekend gemaakt onder het kopje kerkdiensten) tot
het niet door kunnen laten gaan van allerlei activiteiten, heeft ons allen
geraakt. Ook nu er van regeringszijde versoepelingen zijn door gevoerd
kan er nog niet al te veel aan activiteiten worden herbegonnen.
Toch willen we onze vrijwilligers een hart onder de riem steken en
daarom hebben we met name hen uitgenodigd voor een speciale viering
die we houden op 11 juni a.s. We hopen dat het dan goed weer zal zijn
en we deze viering in het Kruiswegpark kunnen houden omdat we daar
veel meer mensen bij elkaar kunnen laten komen op de anderhalve
meter afstand die wordt vereist.
We worden allen geroepen om onze pastorale eenheid te ondersteunen
door onze inzet. Dat kan door vrijwilligerswerk te doen maar ook door
onze pastorale eenheid financieel te onder steunen. Dat dat noodzakelijk
is kunt u lezen onder de BERICHTEN.
Roeping tot menszijn
Vroeger werd het woord 'roeping' gebruikt voor priesters en religieuzen.
Wanneer een jongen naar het seminarie ging zei men: hij heeft roeping
of als een meisje naar het klooster ging had zij roeping.
Langzamerhand zijn we er achter gekomen dat roeping niet iets is enkel
voor priesters en religieuzen of dominees, maar dat iedere mens een
roeping heeft. Iedere mens heeft de roeping om anderen gelukkig te
maken. Iedere mens heeft de roeping om zijn eigen onvervangbare
plaats in dit leven in te nemen. Door anderen gelukkig te maken zal
hij/zij ook zelf gelukkig zijn.
Deze roeping eindigt niet als men ziek is of niet meer kan deelnemen
aan het arbeidsproces; wanneer men met pensioen is en de daartoe
gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Nee deze roeping eindigt nooit, want

ook de oudere, de senior, ook de zieke of de gehandicapte heeft de
opdracht om voor andere mensen te leven.
Liturgische kalender
zo. 11-07-2021
di. 13-07-2021
wo. 14-07-2021
do. 15-07-2021
vr. 16-07-2021
zo. 18-07-2021
di. 20-07-2021
wo. 21-07-2021
do. 22-07-2021
vr. 23-07-2021
za. 24-07-2021

15de zondag door het jaar.
H. Henricus
H. Camillus de Lellis, priester.
H. Bonaventura,bisschop en kerkleraar
Heilige maagd Maria van de berg Karmel
Zestiende zondag door het jaar. Allerheiligste
Verlosser
H. Apollinaris,bisschop en martelaar
H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
H. Maria Magdalena
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
H. Charbel Makhlüf, priester.

Kerkdiensten
Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni
2021
AANTAL KERKGANGERS
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze
bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald
door de grootte van het kerkgebouw.
o Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van
het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet
worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter
van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter
capaciteit. Voor onze Kapel komt dat uit op ongeveer 100)
o Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten)
blijft verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden
door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het
kerkgebouw toelaat.
o Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen
dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve
meter is gewaarborgd.
o Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM
inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d.
in acht worden genomen.
Deze zijn te vinden via:https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
o Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan
o Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met
maximaal 12 zangers, mits
o er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij
voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie;
MONDKAPJE
o Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
DOOPSEL
De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het
maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de
regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige
uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige
momenten voor de bedienaar.
EERSTE COMMUNIE
• De viering en uitreiking van de Eerste H. Communie is mogelijk mits
alle regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne, gezondheid en
de anderhalve meter worden nageleefd.
• Tevens moeten de algemene regels van dit protocol met betrekking tot
de uitreiking van de H. Communie worden nageleefd.
Misintenties
za. 10-07
zo. 11-07
za. 17-07
zo. 18-07

18:30 Corry Zeegers als zeswekendienst
10:30 Uit dankbaarheid; Overleden lid bloemtapijt
Wim Beltman
18:30 Bijzondere intentie
10:30 Uit dankbaarheid

BERICHTEN
Sinti Bedevaart
De bedevaart van de Sinti die dit jaar eind juli gehouden zou worden
gaat dan niet door. Er worden pogingen ondernomen om dat wel eind
augustus te realiseren. Deze bedevaart valt onder de evenementen en
moet daarom door de gemeente Roermond worden goedgekeurd en aan
allerlei voorwaarden voldoen.
Bloemtapijt
Ook het bloemtapijt gaat dit jaar niet door. We hebben dit besluit
moeten nemen vanwege de vele waarschuwingen dat er na de vakantie
weer meer mensen met het corona virus besmet zullen raken en dan
vooral met het delta virus dat nu opgang doet in Engeland, Portugal en
Frankrijk. Zelfs als mensen gevaccineerd zijn moeten we alert blijven
zeker wanneer het om oudere en/of kwetsbare mensen gaat.

Overigens valt ook het bloemtapijt onder de evenementen en moet ook
hiervoor vergunning worden aangevraagd bij de gemeente en moeten we
aan een groot aantal voorwaarden voldoen.
We hopen en vertrouwen er op dat we het volgend jaar weer wel een
bloemtapijt kunnen bewonderen in het Kruiswegpark.
Jaarrekening 2018 van onze Pastorale Eenheid
We bieden u graag onze jaarrekening aan. Daaruit moge blijken dat wij
een negatief saldo hebben.
Een van de oorzaken is het minder worden van de bijdragen van onze
parochianen. Door de vele uitvaarten van de afgelopen jaren zijn er
minder mensen die aan de parochie bijdragen. We willen degenen die
nog niet aan de kerkbijdrage meedoen vragen om toch in overweging te
nemen om ook aan de parochiebijdrage mee te gaan doen. De mensen
die al wel mee doen willen we vragen of het mogelijk is om hun
kerkbijdrage te verhogen.
Onze pastorale eenheid heeft de ANBI status en dat houdt in dat giften
aftrekbaar zijn van de belastingen.
Bij een volgende gelegenheid komen we hier op terug om u ook nog
andere mogelijkheden aan te bieden om onze pastorale eenheid te
ondersteunen.
We moeten er natuurlijk wel samen voor zorgen dat onze pastorale
eenheid levensvatbaar blijft
Baten

Lasten

Bijdragen parochianen €
Opbrengst bezittingen €
en beleggingen
Ontvangen collecten
derden

€

Overige bijdragen

€

Incidentele baten

€

Totaal baten

€

0

2.494 Overig personeel

€

60.618

1.685 Kerkelijke gebouwen

€

33.794

€

0

€

2.595

Beheer en administratie

€

11.327

Verplichte en vrijwillige
bijdragen

€

12.337

Rente lasten

€

2.838

Incidentele lasten

€

0

87.846 Pastorale beroepskrachten

53.348 Overige gebouwen
0 Eredienst en pastoraal

€ 145.373 Totaal lasten

€ 123.509

Resultaat: (baten-lasten) € 21.834 Zonder de subsidie voor groot
onderhoud (zie overige bijdragen) was het resultaat -/- 31.485

