NIEUWSBULLETIN VAN HET KERKBESTUUR 2-17

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

Lezing dekenaat Heerlen.
Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing op donderdag
20 oktober 2016 om 20.00 uur in de Stadsschouwburg te Heerlen.
"Dwalen door het Antropoceen".
Door
Prof. Dr. René ten Bos, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen.

Prof. Dr. René ten Bos geeft ons een voorproefje van zijn boek "Dwalen in het Antropoceen"
dat in februari 2017 zal uitkomen. Het Antropoceen is de voorgestelde naam van het tijdperk
waarin het Aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit.
De Nederlandse atmosferisch chemicus en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen was zestien jaar
geleden de eerste die opperde dat het Holoceen voorbij was. “De impact van het menselijk
handelen op aarde is door de enorme bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling in de
industriële landen zo groot, dat er een nieuw geologisch tijdvak is ontstaan”, aldus Crutzen.
Hij noemde het nieuwe tijdvak het Antropoceen.
Programma:
19.30 uur:
20.00 uur:
21.00 uur:
21.20 uur:
22.00 uur:

Ontvangst met koffie / thee in de T & P zaal, rechts naast de hoofdingang.
Begin lezing.
Pauze.
Gelegenheid tot stellen van vragen.
Sluiting

De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is
welkom.
Ook uw partner of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. U kunt
zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar jknip@mail.be, of te bellen naar
tel. 06- 57595999 van mevrouw J. Krasznai. Wilt u liefst vóór 10 oktober a.s. opgeven met
hoeveel personen u de lezing zult bezoeken.

Allerzielenviering.
Zondag 30 oktober zullen om 15.00 uur alle parochianen, die gedurende het afgelopen jaar
zijn overleden, herdacht worden tijdens een speciale viering:
Odette Cauberg
Rika Braakhuis
Elly Pluymaekers
Julia Brouwers
Bertha Keulers
Jeanne Oberjé
Math Janssen
Frans Meurs
Mien Beerens
Stef Haenen
Mienie Marx
Hub Slijpen
Tijdens deze viering zullen de gedachteniskruisjes aan de families van de overledenen
worden uitgereikt. Hiertoe zullen zij binnenkort een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Ter informatie.
In de maand augustus is er in totaal aan misstipendia, collectes en opbrengst van
kaarsenverkoop een bedrag van € 857, 96 binnengekomen.
Hiertegenover staan een rekening voor een onderhoudsbeurt aan de klokken van € 282, 17
en een rekening voor kaarsen en overige altaarbenodigdheden van € 661,43.
De overige, elke maand terugkerende vaste kosten, zoals salarissen, verplichte afdracht aan
het bisdom, verzekeringspremies, energiekosten e.d. kunnen al lang niet meer uit de
maandelijkse inkomsten betaald worden.
Uit deze cijfers zult u duidelijk kunnen opmaken, dat de financiële situatie van de parochie
verre van rooskleurig is en dat de steun van de parochianen onontbeerlijk is om onze parochie
in stand te houden.
Het kerkbestuur is dan ook dankbaar voor elke financiële steun.

