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Holland ‐ Italië met een knipoog…
Overal zagen we oranje vlaggetjes. Nederland leefde in de voorbije dagen van het
voetbal, het Oranjegevoel leefde bij jong en oud. Vergaderingen en repetities werden
zo geregeld dat iedereen kon kijken als Nederland voetbalde. Je werd vreemd
bekeken als je niet mee deed.
Maandag 9 juni, geïnstalleerd voor de buis om de wedstrijd Holland – Italië te zien,
kreeg ik (pastoor) om 20.36u. een SMS berichtje uit Rome van onze vriend de
Generaal‐Postulator der Passionisten, Pater Giovanni met de mededeling: “I pray for
Holland!”
Toen het 2‐0 werd antwoordde ik hem: “You can stop praying now…..”
Om 21.20u. antwoordde hij: “Oke, I stop.” En prompt werd het 3‐0…..
Waarop er uit Rome ‘t bericht kwam: “I have a big power by God with my prayer,
congratulations!”
Met als nagezonden bericht om 22.45u: Don’t repeat to the Italians!
Zo zie je maar……………………………………….
Maar met deze knipoog, kunnen we ons toch ook serieus de vraag stellen: Zijn er
overeenkomsten tussen Kerk en voetbal ? Gelovig‐zijn en voetbalsupporter‐zijn sluit
elkaar niet uit, onze overleden Paus Johannes‐Paulus II was in zijn jongere jaren een
fervent voetballer en keeper en van Paus Benedictus is ondertussen bekend dat hij
naar zo nu en dan ook een wedstrijd kijkt. We kunnen van voetbalsupporters wel iets
leren als gelovigen. Zoals voor velen de wekelijkse wedstrijd het hoogtepunt van de
week is, zo is dat voor christenen de zondagse Eucharistieviering, waar men heel de
week kan uit leven. Zoals Koning Voetbal mensen samenbrengt en dichter bij elkaar
brengt vanuit een gemeenschappelijk gevoel van supporter‐zijn van een ploeg komt,
zo brengt de Heer de gelovigen op zondag samen in de kerk om Hem en elkaar te
ontmoeten en van daaruit gemeenschap te vormen. Zoals er bij een voetbalwedstrijd
uitbundig kan worden gezongen, gejuicht en geprezen naar hun voetbalhelden die
vreugde geven om het scoren, zo mag dat ook in onze kerkgemeenschappen zijn
naar de Heer die ons een onvergankelijke vreugde wil geven. Zoals bij het voetbal de
kern gaat over de strijd tussen goed en kwaad, men speelt tegen tegenstanders, zo is
dat ook de kern in onze Kerk. In de kerk wordt tegen het kwade en de zonde
gepreekt, de Overwinnaar staat er echter vast: de Heer Jezus Christus. Zoals de ploeg
van elf (het getal apostelen op de Verrijzenisdag) spelers geen resultaten boekt
zonder de aanwijzingen te volgen van de coach, zo betekent een gelovige en een
kerkgemeenschap niets zonder de echte verbondenheid met Jezus Christus. Van de
nabeschouwingen van de voetbalwedstrijd kunnen we als christenen eigenlijk ook
nog wat leren. Zoals er een hele week met elkaar gesproken wordt hoe het spel van
de zondag was, hoe goed of hoe slecht de spelers waren, zo mag de zondagse viering
ons in de komende week ook bezighouden en mogen we napraten en nadenken over

evangelie en preek.
Voetbal concurreert soms met de Kerk op zondag, zeker als wedstrijden gepland
staan op de tijden van de zondagsviering. Spijtig dat organisatoren niet altijd
rekening houden met het feit dat hun spelers ook een gelovig leven hebben. Toch
kunnen mensen er natuurlijk voor kiezen om op een ander tijdstip, bijvoorbeeld op
zaterdag, ergens de Mis bij te wonen. Dan blijven we geestelijk ook in goede conditie!

Liturgische kalender
Zondag 29 juni, Hoogfeest H.H.Petrus en Paulus,
08.30 uur: H.Mis; Jan Hamers, OO. Hamers‐Ronckaers en dochter Tiny, OO. Meijs‐
Heunen.
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Mathieu en Anna Dols‐Keulers als jaardienst (St.);
Peter Kneepkens en dochter Ria (St.); Jan Baeten als jaardienst; Peter Nacken en
Marie Nacken‐Beltgens, zoon Rie en dochter Gertje; Mia Daniëls‐Ijssermans; ben
Krutzen als jaardienst.
16.00 uur: Plechtig Lof in de tuin van de Karelhoeve vanwege de jaarlijkse Biddag.
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor.
Maandag 30 juni, H.H. Eerste martelaren van de Kerk van Rome,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjeng Vrancken; Gerarda Hustinx‐
Damoiseaux en wederzijdse ouders; Lilly Heesakkers‐Paas.
Dinsdag 1 juli,
08.30 uur: H.Mis; Jan van Maanen.
Woensdag 2 juli,
08.30 uur: H.Mis; Lies Raaijmakers‐Coolen.
09.15 uur: LET OP: H.Communie aan zieken en thuiszittenden
Donderdag 3 juli, H. Thomas, apostel,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Wim Rölkens.
Vrijdag 4 juli, Eerste vrijdag,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Sandrine Hackfoordt
(Ziekencommunie op woensdag 2 juli !!)
Zaterdag 5 juli, H.Antonius Maria Zaccaria,
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Lei Coumans als jaardienst (St.); Anna Maria
Keulen en OO. Keulen‐Heijnen (St.); Echtpaar Winand en Anna Neis‐Willems (St.);
Johan en Lilly Cremers‐Reubsaet als jaardienst; Jan van Rijn als jaardienst; Albert van
Rijn; Annie Keulen‐Pelzers (vw. K.B.O.); Greet Voorter‐Knapen (vw. K.B.O.).
(Na vandaag heeft het kerkkoor een vakantieperiode voor de weekeinden t/m 17
augustus. Wij wensen hen een zonnige zomer toe!)

Zondag 6 juli, Veertiende zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; bijz. intentie uit dankbaarheid.
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Chiel Janssen als jaardienst.
Maandag 7 juli, O.L.Vrouw van den Bosch,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Janssen‐Keesmekers als jaardienst (St.);
voor bijz. intentie (GB); Mia en Sjaak Wetzels‐Heuts; Marianne Schillings‐van
Duinen.
Dinsdag 8 juli, H.H. Maria Adolfina en gezellinnen,
08.30 uur: Géén H.Mis.
Woensdag 9 juli, H.H. Martelaren van Gorcum,
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (P.G.).
Donderdag 10 juli,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Allegonda van Tuijl.
Vrijdag 11 juli, H. Benedictus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Mgr. Alphonsus Castermans.
Zaterdag 12 juli,
18.30 uur: H.Mis; Pierre Tummers (St.); Lilly Heesakkers‐Paas.

Zondag 13 juli, Vijftiende zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis met samenzang; OO. Winand Keulers‐Schmeitz als jaardienst
(St.); Mientje Stribos‐van der Heijden als 1e jaardienst; Wil Köke; Jan Otten en Barbara
Penders; To Dols‐Hansen (buurt 6); Annie Damoiseaux‐Pelzers als jaardienst.
13.00 uur: H.Doopsel van Laurens Joosten.
Maandag 14 juli, H. Camillus de Lellis,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Els Meuleners‐Lemmens; Dien Oberdorf‐
Keulers; Mary Brands‐Strouken; Nic Frijns; Hub Hermes.
Dinsdag 15 juli, H. Bonaventura,
08.30 uur: H.Mis; Doortje Broers.
Woensdag 16 juli, O.L.V. van de berg Carmel,
08.30 uur: H.Mis; Jan Verhees.
Donderdag 17 juli,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Claverini van Luijk; Piet van Odijk.
Vrijdag 18 juli,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Om Priesterroepingen.
Zaterdag 19 juli,
18.30 uur: H.Mis; Mia Bleeser‐Paas; OO. Schmeitz‐Schols.

Programma bezoek Romeinse Curie‐Kardinaal
Wij mogen er als gemeenschap trots op zijn zaterdag 28 juni de Vaticaanse Curie‐
Kardinaal, Zijne Eminentie José Saraiva‐Martins in Munstergeleen te mogen
verwelkomen. Hij is de Prefect (=hoofd) van de Congregatie voor de
Heiligverklaringen en als zodanig ook degene onder wiens verantwoordelijkheid het
hele proces ter heiligverklaring van onze Pater Karel zich ontwikkelde.
De Kardinaal zal in de namiddag van zaterdag 28 juni arriveren en tussen 17.00 ‐
17.45 uur en een bedevaartsbezoek brengen aan de kapel en het geboortehuis van
Pater Karel.
Om 18.30 uur zal hij in de parochiekerk een Pontificale Hoogmis celebreren, die
voor de gelegenheid wordt opgeluisterd door ons kerkelijk Zangkoor.
Concelebranten zullen o.a. zijn: de Secretaris van de Kardinaal; de Sittardse Pater
Dr. Bonifatius Honings O.Carm uit Rome; Kanunnik Mgr. Dr. B. Janssens van
Bingelrade; de Pastoor en de Z.E.H. G. Coumans.

Biddag ter ere van Pater Karel
Zondag 29 juni, de laatste zondag van de juni‐maand willen we met de Passionisten
de jarenlange traditie ook nu ná de heiligverklaring voortzetten om ter ere van Pater
Karel een biddag te houden. Om10.00 uur zal er een leesmis zijn in de kapel, waarna
het Allerheiligste zal worden uitgesteld, elk uur wordt een Rozenhoedje gebeden en
de dag wordt besloten met een Lof om 16.00 uur in het park aan de Lourdesgrot.

Ziekencommunie:
De Communie aan zieken en thuiszittenden zal in de maand juli, niet op de eerste
vrijdag gebracht kunnen worden, daarom op WOENSDAG 2 juli, vanaf 09.15 uur!

Misdienaars / Acolieten
Zaterdag 28 juni:
Alle misdienaars en Acolieten om 18.00 uur aanwezig zijn i.v.m. afhalen van
Kardinaal Saraiva‐Martins aan de pastorie
Zondag 29 juni:
08.30 uur: ‐‐
10.00 uur: Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid.

16.00 uur bij Pater Karel: Falko Voots, Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Remco van
Huijkelom.
Zaterdag 5 juli:
18.30 uur: Chrétien Schalkx, Stijn Bruls.
Zondag 6 juli:
08.30 uur: Kay Verhaegh.
10.00 uur: Falko Voots, Maarten Bevers, Arnoud Bevers
Zaterdag12 juli:
18.30 uur: Loran Evers, Michel Beuken
Zondag 13 juli:
08.30 uur: Remco van Huijkelom
10.00 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet, Stijn Bruls.
Zaterdag 19 juli:
18.30 uur: Jelke Voots, Loran Evers.

Website
Op onze parochiële website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht
handig als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar
eens een kijkje op: www.sint‐pancratius.nl Welkom!
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt:
www.paterkarel.nl

Bestellen van H. Missen
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook
een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde
stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00
voor weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.

