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H. Missen en intenties

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.

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)
Dinsdag 2 februari
19.00u: Kerk: Avondmis
Woensdag 3 februari
18.30u: Kapel Zorgcentrum: woordcommuniedienst
Vrijdag 5 februari
19.00u: Kerk: Avondmis
Zaterdag 6 februari
16.30u: Zorgcentrum: voor de dierbare
overledenen van onze families en voor al
onze zieken
Zondag 7 februari
10.00u: Kerk: voor het welzijn van de
parochiegemeenschap

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.
Het parochiesecretariaat zal zijn
gesloten in de week van Carnaval, van
maandag 8 t/m vrijdag 12 februari.

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.

Huis voor de Pelgrim biedt tal
van bedevaartreizen aan
Lourdes, Rome, Polen of toch liever
Banneux of Zuid-Italië? Het Huis
voor de Pelgrim in Maastricht biedt
dit jaar weer een uitgebreid
programma van bedevaarten en
spiritualiteitsreizen aan. Het Huis
voor de Pelgrim is de nieuwe naam
van het kantoor dat onder meer de
reizen verzorgt van de Limburgse
Bedevaarten, de NLZ en Caritas
Banneux Bisdom Roermond. De
organisatie viert dit voorjaar haar 95jarig jubileum en heeft bij die
gelegenheid enkele vernieuwingen
doorgevoerd en het reisprogramma
uitgebreid. Dit jaar kunt u met het
Huis voor de Pelgrim zoals altijd naar
Lourdes. In samenwerking met de
Limburgse Bedevaarten en de NLZ
worden in mei en september vier
volledig verzorgde bedevaarten
aangeboden. Klanten van
zorgverzekeraar CZ kunnen (onder
bepaalde voorwaarden) een
interessante korting op de reissom
krijgen. Voor mensen die Lourdes net
wat te ver weg vinden, zijn er ook
dagbedevaarten en meerdaagse reizen
naar Banneux in de Ardennen.
Andere reizen die dit jaar op de
planning staan zijn onder meer de
bisdombedevaart naar Rome in
november en een rondreis door Polen
in de voetsporen van de heilige paus
Johannes Paulus II van 28 april tot en
met 3 mei. De reis gaat onder meer
naar Czestochowa, Krakau,
Wadowice en Wroclaw. In het spoor
van de heilige Pater Pio wordt van 23
tot en met 28 juni Zuid-Italië
doorkruist. De reis begint in Napels
en gaat via Pompeï onder meer naar
San Giovanni Rotondo en Bari.
Helemaal nieuw in het aanbod is een
reis van 23 tot en me 31 augustus
langs bijzondere kloosters en abdijen
in Duitsland, Luxemburg en
Zwitserland.
Meer weten over de reizen, de exacte
data, het programma of de prijzen?
Kijk op: www.huisvoordepelgrim.nl
of bel (043) 3215715.

