JAARGANG 47 NUMMER 2
16 t/m 24 januari

Pastoor: R. Merkx
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond;
Tel. 0475-339465
Kapelaan: G. Dölle
Kerkpad 2, 6049 BR Herten
Tel. 0475-332269
Secretariaat:
Mevr. Y. Wilms – Op het Broek
is aanwezig op maandag, dinsdag
en donderdag van 10.00 tot 11.45
uur.
Kerkpad 2, 6049 BR Herten
Tel. 0475-33 22 69
Bankrelaties:
Kerkbijdrage:
NL29 ABNA 0845 4495 16
Stipendia e.d.:
NL63 ABNA 0845 4494 86
Bereikbaarheid:
In dringende gevallen verneemt U
via het antwoordapparaat van de
pastorie, de pastoor of de kapelaan
hoe U een priester kunt bereiken.
Opgeven van misintenties
Persoonlijk tijdens de openingsuren
van het secretariaat. Opgave middels
een briefje met intentie, naam en tel.
via de brievenbus van de pastorie is
ook mogelijk.
E-mail:
parochie.herten@ziggo.nl
Website:
www.parochie-herten.nl
www.roermondparochiecluster.nl
H. Missen
Elke zaterdagavond om 16.30 uur in
zorgcentrum Herte.
Elke zondagmorgen om 10.00 uur in
de kerk (Gregoriaans).
Elke dinsdag en vrijdag om 19.00
uur avondmis in de kerk.
(Onder voorbehoud).
Elke woensdagavond om 18.30 uur
in het zorgcentrum woordcommuniedienst.
U bent van harte welkom.

H. Missen en intenties

Parochie-agenda

Zaterdag 16 januari
16.30u: ZC. Herte: voor de dierbare
overledenen van onze families en voor al
onze zieken
Zondag 17 januari 2e zondag door het
jaar
10.00u: Kerk: H. Mis m.m.v. Jeugdkoor.
Deze H. Mis is speciaal bedoeld als
dankviering voor de vormelingen van
2015.
17.00u: Kerk: Oecumenisch Avondgebed
Dinsdag 19 januari
19.00u. Kerk: Avondmis
Woensdag 20 januari
18.30u: Kapel Zorgcentrum: woordcommuniedienst
Vrijdag 22 januari
19.00u. Kerk: Avondmis
Zaterdag 23 januari
16.30u: ZC. Herte: voor de dierbare
overledenen van onze families en voor al
onze zieken
Zondag 24 januari 3e zondag door het
jaar
10.00u: Kerk: zal. Huub Aarts
(jaardienst); overleden ouders Peter
Reijnders en Mechtildis Reijnders-Hannen

Woensdag 20 januari
19.30u.: Lectio Divina

Gedoopt
Zondag 10 januari werd in onze
parochiekerk gedoopt: Daan Panduric,
Den Ekkert 8.
We heten Daan van harte welkom in de
gemeenschap van de Christenen en
feliciteren de ouders en familieleden.

Overleden
Op 30 december overleed op 87-jarige
leeftijd de heer Dré Dierx, ZC. Herte.
Wij namen van hem afscheid op 6 januari
waarna de begrafenisplechtigheid
plaatsvond op De Brummeberg.
Van harte wensen wij zijn familieleden,
vrienden en bekenden veel sterkte toe.
Mogen hij ruste in de vrede van de
verrezen Heer.

Voor zieken, ouderen, thuiszittenden en alle anderen:
Als u om welke reden dan ook bezoek
wenst te ontvangen vanuit de parochie van
de pastoor of iemand anders van het
pastoraal team, dan kunt u zelf ten alle
tijden even contact opnemen.
Pastoor R.Merkx, tel: 339465
Of u belt of mailt met het secretariaat.

Doorgeven misintenties
Wanneer u uw opgegeven misintentie
geplaatst wilt zien in de Koekkoek is het
belangrijk dat deze twee weken voordat
de nieuwe Koekkoek verschijnt, is
doorgegeven op het parochiesecretariaat.
Als u later bent zijn de parochieberichten
mogelijk al verstuurd naar de drukkerij
maar kan uw misintentie evengoed nog
worden afgeroepen ook zonder
publicatie vooraf.
Ook in 2016 blijft de prijs voor een
misintentie ongewijzigd.
Dat wil zeggen €25,-

H. Missen
Elke zaterdagavond om 16.30 uur in
zorgcentrum Herte.
Elke zondagmorgen om 10.00 uur in de
kerk. (gregoriaans).
Elke dinsdag en vrijdag om 19.00 uur
avondmis in de kerk. (wel altijd onder
voorbehoud).
Elke woensdagavond om 18.30 uur in de
kapel van het zorgcentrum woordcommuniedienst.
Van harte welkom.

