NIEUWSBULLETIN VAN HET KERKBESTUUR 2-15

Proficiat.
Het kerkbestuur feliciteert alle parochianen die in augustus hun verjaardag hebben gevierd.

Mozart Ensemble speelt tijdens H. Mis.
Tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur op zondag 18 september zal de liturgie muzikaal
ondersteund worden door de muzikanten van het Mozart Ensemble. Deze klarinettisten
spelen voornamelijk stemmige muziek van Mozart en tijdgenoten.

Bisdomdag in het kader van het jaar van de Barmhartigheid.
De Bisdomdag vindt plaats in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid.
Hoofdsprekers zijn hoofdaalmoezenier pater Wim van Meijgaarden en bisschop Frans Wiertz.
De bisschop zal tijdens deze dag uiteenzetten hoe hij de toekomst van de missionaire Kerk in
Limburg voor zich ziet. Van Meijgaarden spreekt over ‘het barmhartige gezicht van de Kerk
in praktijk’.
’s Middags zijn er diverse workshops over bestuurlijke, zakelijke en pastorale onderwerpen
die in parochies spelen.
De Bisdomdag wordt gehouden op zaterdag 15 oktober in Abdij Rolduc in Kerkrade. De dag
is bedoeld voor leden van kerkbesturen, pastorale teams en alle actieve parochievrijwilligers.
Deelname is gratis.
Het volledige programma is na te lezen op www.bisdom-roermond.nl/bisdomdag2016. Via
deze link kan iedereen zich ook online aanmelden.

Zomerweekend voor jongeren.

ZOMERWEEKEND VOOR JONGEREN
Het Midden-Limburgse Hunsel is dit jaar de plaats waar van 23 tot en met 25 september
het zomerweekend voor jongeren van het bisdom Roermond plaatsvindt.
Onder het motto: ‘Le pain, le vin, le Dieu’ wordt onder meer gesproken over de eucharistie
als onmisbaar onderdeel binnen het geloof.
Het zomerweekend wordt georganiseerd door het Jongerenplatform van het bisdom
Roermond. Het wordt een weekend vol gezelligheid, verdieping, sport, spel, gebed en
diaconie. En dat alles met een Frans tintje.
Het weekend vindt plaats in groepsaccommodatie Bekerhof in Hunsel, begint op vrijdagavond
om 19.30 uur en eindigt op zondagmiddag rond 16.00 uur. Deelname kost € 50,- per persoon.
Het weekend staat open voor alle jongeren tussen 16 en 30 jaar.
Aanmelden vóór 12 september is mogelijk via www.bisdom-roermond.nl/jongeren

