De Munstergelaener jrg. 35 nr. 15
30 januari 2022

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Van 15 tot 29 januari doen weer 2000 kerken mee aan AKTIE
KERKBALANS. Ook wij zamelen weer geld in voor onze parochie.
Parochies krijgen geen subsidie maar zullen toch moeten zorgen dat er geld
beschikbaar is om te kunnen bestaan. Alleen dan blijven onze kerken van
waarde voor de parochianen en de samenleving…… ook morgen.
Het is een terugkerende vraag voor veel parochies hoe dit ieder jaar weer
aan te pakken. Hoe moeten we er voor zorgen dat de deelnemers aan
Kerkbalans ieder jaar weer blijven geven en niet afhaken omdat
familieleden en/of vrienden er ook mee gestopt zijn.
Wij hoeven niet uitgebreid uit te leggen dat het actief houden van een
parochie als de onze met een mooie kerk veel geld kost. Het zijn niet alleen
de gebouwen die veel geld aan onderhoud vragen, maar ook de priesters
die in hun levensonderhoud moeten voorzien en zaken als koor, versiering,
administratie e.d., waar we regelmatig financiën voor nodig hebben. Eén
van de grootste uitgaven is het energieverbruik. Eénmaal per week moet de
c.v.-installatie uren vóór aanvang van de dienst worden aangezet om het
tijdens de kerkdienst in ieder geval redelijk warm te krijgen. Met de collecte
alleen kunnen wij dit niet financieren. Zo kunnen wij nog diverse zaken
noemen die ons regelmatig in de problemen kunnen brengen.
Dit gelezen hebbende hopen wij, dat u begrip heeft voor het feit dat wij u
aanspreken om aan Kerkbalans ook dit jaar 2022 weer deel te nemen.
Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening NL 77 RABO 0135
0000 68 . t.n.v. Parochie St. Pancratius te Munstergeleen.
Voor alle pastorale aangelegenheden zoals:
- Ziekenzalving
- Uitvaarten
- Evt. Doopsels
Gelieve U in deze periode contact op te nemen met:

Administrator
Deken R. Merkx,
Kloosterplein 10,
6131 EP Sittard
046.4512275
06.25570088

Voor administratieve vragen:
Parochiesecretaresse Mevr. Carla Voots-Vranken,

Martinusstraat 9,
06.23124828
Voor kerkhofaangelegenheden:
Kerkhofbeheerder Dhr. Thijs Peeters,
Burg. Ramakerstraat 22,
06.30283241

Digitale bereikbaarheid
Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen:
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen
Websites: www.sint-pancratius.nl
www.kerkhofmunstergeleen.nl
www.paterkarel.nl

Liturgische Kalender
Zaterdag 5 februari, geen H. Mis.
Zondag 6 februari, 5e zondag door het jaar.
10.00 uur: H.Mis; Joseph Keulen en o.o. Keulen-Heynen (jaardienst); Leo Hamers.
Zaterdag 12 februari, geen H. Mis.
Zondag 13 februari 6e zondag door het jaar.
10.00 uur: H.Mis; Sef en Dorien Benders-Rouschop, dochter Thea (jaardienst); Charles
Halmans en Méne Smeets-Halmans; Z.H. Exc. Mgr. Dr. Joannes Gijsen; Dhr. Petrus Notten
(jaardienst); Mevr. Gertruda Notten-Gijsen.
Zaterdag 19 februari, geen H. Mis.
Zondag 20 februari, 7e zondag door het jaar.
10.00 uur: H.Mis; Jan Voots.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Maatregelen rondom het coronavirus.
De eucharistievieringen kunnen doorgang vinden met een maximaal aantallen van 50
personen. Uiteraard wordt er een beroep gedaan op het gezonde verstand van u als
kerkganger.
- Blijf thuis als u corona gerelateerde klachten heeft.
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst in de kerk en bij het te communie gaan.
De priester doet dit ook voor aanvang van de eucharistieviering en alvorens de
communie uit te reiken.
- Houdt 1,5 meter afstand, ook als u te communie gaat.
- Geef elkaar de ruimte.
- Loop in het midden van de paden en niet te dicht langs de banken.
- Een mondmasker is zeer aan te bevelen bij verplaatsing door de kerk.
- Zoek een bank waar u kunt gaan zitten zonder andere parochianen te storen.
- Gezinsleden (thuiswonende) kunnen bij elkaar in de bank.
- Wacht op elkaar bij het aansteken van een kaars.
De besmettingen lopen op, dus wees alstublieft voorzichtig, niet alleen voor u zelf maar
ook voor uw medemens. Alleen zo kunnen de eucharistievieringen doorgang blijven
vinden.

Bestellen van H. Missen
Bij voorkeur telefonisch en per bank overgemaakt via Mevr. Carla Voots tel.
06.23124828.
U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde
stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van Mevr.
Carla Voots, Martinusstraat 9. De bijdrage voor H. Missen is: € 15,00 voor zaterdag en
zondag.

