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DOPING
Wanneer ergens op bezoek gaat in de maand juli, dan moet je er rekening mee houden dat veel mensen
in de namiddag en in de vroege avond naar de Tour de France kijken op televisie. Het was dit jaar een
aparte en spannende Tour, op sportief gebied maar vooral omdat er nogal wat dopingschandalen
waren. De wielersport wordt er al een tijdje door geteisterd. Sportlui nemen doping want ze willen de
beste van allemaal zijn, ze willen sterker en sneller zijn dan de anderen, ze willen winnen, ze willen
grote dingen presteren, ze gebruiken doping omdat ze er willen blijven bijhoren…
Doping…ook pastoors hebben er regelmatig mee te maken…Regelmatig bellen jonge vaders of
moeders mij op en vragen dan: “Mijnheer Pastoor, ik wil mijn kind opgeven voor de doping, wanneer
zou u kunnen ?”. Soms maak ik er wel eens een spelletje van en zeg dan dat we in de Kerk niet aan
doping doen. Die bellers vragen natuurlijk naar het Doopsel voor hun kind en niet om doping…
Doping en Doopsel, voor een christen heeft het toch wel wat raakpunten…De negatieve punten van de
doping zijn voor ons de positieve punten van het doopsel. Ook al kennen we het wellicht allemaal al,
het is zinvol om die punten nog eens in herinnering te brengen.
Doping doet iets met een persoon, het verandert een zwakke mens in een sterkere, maakt een mens
anders dan men eigenlijk is, laat een mens presteren, zorgt ervoor dat men kan horen bij de
topsporters, als je doping gebruikte ben je voortaan ook gestigmatiseerd.
Zo heeft een Doopsel soortgelijke grote uitwerkingen. Je bent voortaan niet meer zomaar iemand,
maar God legt Zijn Hand en Zijn Naam op ons leven, in de doop word je Gods Kind. Sinds de Doop is
een mens sterk, onsterfelijk, de eeuwige dood wordt afgewassen, zonden worden afgewist en er blijft
ook altijd zondevergeving mogelijk als men berouw heeft. De Doop laat een mens presteren: wie
verbonden met Jezus Christus leeft en Zijn Woord een plaats geeft in het leven, zal grote dingen
kunnen doen. Sinds onze Doop horen we ergens bij: we zijn lid van Gods Familie, de Kerk waarop we
kunnen rekenen in de goede en kwade dagen van ons leven.
Zoals elke ouder van gelijk welke sporter hoopt dat zijn kind nooit met doping in aanraking komt, zo
zal elke gelovige ouder zijn kind aanbieden om deze grote dingen van het Doopsel te ontvangen en in

deze grote dingen te delen. Wie begrijpt wat doping is, doet er nooit aan mee. Wie begrijpt wat het
Doopsel is, zal het zijn kinderen nooit onthouden. Laat de grote dingen die we in het Doopsel mochten
ontvangen, onze kracht zijn, alle dagen van ons leven.

Liturgische kalender
Zondag 19 augustus, Twintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis mmv. Koortje Daniëlle; Winand Neilen (St.); Jan Otten en Barbara Penders (St.);
Maandag 20 augustus, H. Bernardus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Thei Houben; Lodewijk van Rooijen.
Dinsdag 21 augustus, H. Paus Pius X,
08.30 uur: H.Mis: Hendrik Broers.
Woensdag 22 augustus, H.Maagd Maria, Koningin,
08.30 uur: H.Mis; Wilhelmina van Tuijl-Charmant.
Donderdag 23 augustus, H. Rosa,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jo Coenen.
Vrijdag 24 augustus, H. Bartholomeüs,
08.30 uur: H.Mis; Wim van de Lely.
Zaterdag 25 augustus,
14.00 uur: H.Doopsel van Rick Webers.
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Arnold Kurvers als jaardienst (St.); Martin Kurvers als jaardienst
(St.); OO. Kurvers-Schmeits en Math Spijkers; Andreas van Diessen; Lies Bosch-Maassen en
schoonzoon Frans (vw. verj.dag); Karin Pelzers-Schmeetz als jaardienst; Sjeng Keulers als jaardienst;
Bertha en Huub Hamers-Kurvers als jaardienst.

Zondag 26 augustus, eenentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Lemmens-Pelzers en Z.E.H. Eugene
Lemmens als jaardienst (ST.); Twan Lemmens als jaardienst (St.); Arnold Kurvers als jaardienst,
Josephina Schols en zonen Jeu, Joke en Martien; Leo Lemmens; Frans en Billa Donners-van
Wordragen als eerste jaardienst.
12.30 uur: H.Doopsel van Lauren Parren.
13.00 uur: H.Doopsel van Liza Penners.
Maandag 27 augustus, H. Monica,
18.30 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Harrie Heuts.
Dinsdag 28 augustus, H. Augustinus,
08.30 uur: H.Mis; Steven Hackfoordt.
Woensdag 29 augustus, Marteldood H.Johannes de Doper,
08.30 uur: H.Mis; OO. Theelen-Waterreus; voor bijz. intentie (vB).
Donderdag 30 augustus,
18.30 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Gert Wilms-Kurvers.
Vrijdag 31 augustus,
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (JH).
Zaterdag 1 september,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Sjeng Rouschop en Maria Limpens als jaardienst (St.); O. Fam.
Gielen-Köhlen.

Zondag 2 september, Tweeentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Josephina Kurvers-Schols (St.); Bert en
Ron Corrent als jaardienst (St.); Jan Fleischeuers als jaardienst (St.); OO. Wil Kurvers en Paulina
Rodigas (St.); OO. Hoop-Lemmens als jaardienst (St.); OO. Donners-Haarden (St.); Fien GelisenNijsten; Hedwig Houben-Schwindsackl; Harrie Heuts; Pater Joachim van der Heijden; OO. Guus Dols
en Barbara Widdershoven; OO. Benders-Voots als jaardienst; Mientje Stribos-van der Heijden.
Maandag 3 september, H. Gregorius de Grote, paus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Betty Schols en Frits Schols als jaardienst; Dien VootsDamoiseaux; Frans Maassen.
Dinsdag 4 september,
08.30 uur: H.Mis; Hein van den Wijngaert.
Woensdag 5 september,
08.30 uur: H.Mis; Gerry Hackfoordt.
Donderdag 6 september,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (vB).
Vrijdag 7 september, Eerste Vrijdag,
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
18.00 uur: H.Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
18.30 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor het welzijn van een vriend (B).
Zaterdag 8 september, Maria Geboorte,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Wil Voots; OO. Schurgers-Claessen en zoon Twan; Sibilla
Gelissen-Haartmans.

Overleden:
11 juli: Mevr. Wilhelmina (Mientje) Stribos-van der Heijden, 85 jaar (Vijverweg).
27 juli: Dhr. Joseph Johannes (Sjeng) Vrancken, 84 jaar (Gelderhof)

H.Doopsel:
25 augustus: Rik Webers (Ringovenstraat)
26 augustus: Lauren Parren (Burg. Luijtenstraat)
Liza Penners (Groenstraat)

Bedevaart Sittard-Kevelaer
Op maandag 10 september zal de jaarlijkse grote bedevaart naar Kevelaer plaatshebben. Kaarten zijn
tot uiterlijk zondag 2 september te verkrijgen in de sacristie na de H. Missen of aan de pastorie á
16.00 Euro per persoon. Evenals voorgaande jaren hopen wij wederom met velen te kunnen gaan zodat we een bus voor onszelf hebben- om aan Maria onze noden en belangen aan te bevelen. In elk
geval is ons vanuit de organisatie beloofd dat –indien onze bus niet vol zou zijn- er nauwlettend op zal
worden toegezien wélke mensen aan onze bus worden toegevoegd, om het bedevaartkarakter te
bewaren.
Vertrek: ’s morgens om 06.45 uur aan de kerk.
Verder programma:
Bij aankomst processie naar de Basiliek:
10.30 uur Hoogmis met aansluitend processie naar de kaarsenkapel
15.00 uur Kruiswegoefening
17.30 uur Plechtig Lof, aansluitend processie naar de bussen.

Het is uiteraard de bedoeling de geplande gebedsmomenten mee te maken, het is immers een
BEDEVAART. Tussen de gebedsmomenten is er voldoende tijd om ook wat aangenaam te verpozen
en een hapje te eten. Verder wordt men vriendelijk maar dringend –rekeninghoudend met anderenverzocht in de bussen NIET te roken.

Misdienaars / Acolieten
Zondag 19 augustus:
08.30 uur: Chrétien Schalkx, Stijn Bruls
10.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Chris Verheugd.
Zaterdag 25 augustus:
18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet.
Zondag 26 augustus:
08.30 uur: Remco van Huijkelom, Arnoud Bevers.
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Bert Hundscheid.
Zaterdag 1 september:
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Huub Widdershoven.
Zondag 2 september:
08.30 uur: Bert Hundscheid, Rens Verhaegh.
10.00 uur: Mark Trompetter, Michel Beuken, Roy Sijstermans.
Zaterdag 8 september:
18.30 uur: Loran Evers, Remco van Huijkelom,

