JAARGANG 47 NUMMER 3
23 t/m 31 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

Torenactie

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
Dinsdag 26 januari
19.00u: Kerk: Avondmis
Woensdag 27 januari
18.30u: Kapel Zorgcentrum: woordcommuniedienst
Vrijdag 29 januari
19.00u: Kerk: Avondmis
Zaterdag 30 januari
16.30u: Zorgcentrum: voor de dierbare
overledenen van onze families en voor al
onze zieken; overleden ouders HannenJanssen, kinderen en kleinkinderen
Zondag 31 januari 4e zondag door het
jaar
10.00u: Kerk: zal. Thei van Ool en familie
(jaardienst); zal. Piërre Hannen en
overleden ouders Hannen-Wassenberg
(jaardienst)

In het kader van de actie's om gelden te
verzamelen voor de noodzakelijke
renovatie van de toren van de Hertense
Michaëlkerk kwam mevrouw Christianne
Huijs op het idee om de statiegeldbonnetjes van lege flessen in de super
van Jan Linders te Herten te verzamelen
in een glazen buis, die zij daarvoor liet
maken en die, met een door een leerlinge
van basisschool de Stapsteen te Herten
gemaakte tekening van de kerk, is
geplaatst in de Jan Linders-zaak vlakbij
de lege flessen-automaat.
Dat idee blijkt succes te hebben want op
korte termijn was de buis al goed gevuld
en kon de fa.Linders het mooie bedrag
van €.126,40 aan de kerk overhandigen.
Zo zie je maar weer dat alle beetjes
baten.
Tot nader tijdstip zal deze actie wellicht
nog op deze manier kunnen worden
voortgezet.
Het kerkbestuur zegt bij deze hartelijk
dank, niet alleen aan al de klanten van
Jan Linders die de statiegeld-bonnetjes in
de buis stoppen en blijven stoppen maar
ook aan de Fa.Jan Linders zelf, die het
mogelijk maakt deze actie voor onze
kerktoren te houden.

Gedoopt
Zondag 10 januari werd in onze
parochiekerk gedoopt: Lucas van den
Heuvel, Talstrasse 29, Waldfeucht.
We heten Lucas van harte welkom in de
gemeenschap van de Christenen en
feliciteren ouders en familieleden.

Eveneens ten bate van de
kerktorenrenovatie nog steeds te koop op
de pastorie en in de sacristie:

Parochie-agenda
Woensdag 25 januari
19.30u.: Zaaltje: Vergadering federatie
kerkbestuur

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,-

Kruidenlikeur: €9,95 per kruikje
Witte Appelwijn: €4,95 per fles
Kaars: €9,95

