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 Proficiat. 
 

Het kerkbestuur feliciteert alle parochianen, die in april hun verjaardag gevoerd hebben. 
 
 

Mannenkoor Geulklank zingt tijdens Eucharistieviering. 
 

Zondag 1 mei zal Mannenkoor Geulklank uit Valkenburg onderleiding van  Nic Hermans en 
met begeleiding van Leon Dijkstra de liturgische gezangen verzorgen tijdens de H. Mis om 
11.00 uur in onze parochiekerk. Naast diverse wisselende gezangen zal het koor de vaste 
gezangen  zingen van een vierstemmige mis van Joseph Gruber. 
    
 

Lezing dekenaat Heerlen. 
 
Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing: 
 

Leven is een kunst. 
Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst. 

 
Door Prof. Dr. Paul van Tongeren, hoogleraar Wijsgerige Ethiek Radboud Universiteit 
Nijmegen en KU Leuven. 
Op donderdag 19 mei in de “ AZL-Lounge ” van Parkstad Theaters Limburg. 
Professor P. Van Tongerens pleidooi voor een ethiek die helpt bij de kunst van het leven en 
het leven als kunst, verhoudt zich kritisch tot het type levenskunstfilosofie dat vandaag de dag 
de boventoon voert. Het maakt zijn lezing inspirerend en uitdagend. 
 
Programma: 
19.30 uur  Ontvangst 
20.00 uur  Lezing 
21.00 uur  Pauze 
21.20 uur Gelegenheid tot vragen stellen 
22.00 uur Sluiting 
 
De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is 
welkom. 
Deze lezing is voor iedereen toegankelijk. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen 
naar jknip@mail.be of te bellen naar 06-57595999 van Mevr. Judith Krasznai.  
Indien u deze lezing wilt bijwonen dient  u zich liefst vóór 10 mei a.s. aan te melden met 
opgave van het aantal personen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communicantjes 2016. 
 

In het vorige parochieblad is per abuis de naam van een van de communicantjes niet correct 
weergegeven. Daarom volgen hieronder nog eens de correcte namen van de kinderen, die 
zondag 15 mei hun E. H. Communie doen. 
 
Levi Beijnsberger    Gilles Ploumen 
Brynn Deckers    Finn de Reede 
Alessia van Engelen    Elena Simons 
Noor Grooten     Juul Smeets 
Anouk Hurtado    Milan van Wissen 
Raff Jennekens    Lotte Wöltgens 
Isabel Nijssen 
 

Oproep. 
 

Het kerkbestuur is op zoek naar enkele vrijwilligers (m/v), die in de toekomst ervoor willen 
zorgen, dat het interieur van ons kerkgebouw er steeds netjes en verzorgd uitziet. 
Tot de werkzaamheden behoren het stofvrij houden van banken, het schoonhouden en boenen 
van de vloer met het boenapparaat, verwijderen van spinnenwebben en het schoonhouden van 
sacristie en andere ruimtes die dagelijks gebruikt worden. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met het kerkbestuur door een E- mail bericht te 
sturen naar: kerkbestuur.klimmen@gmail.com of door een telefoontje naar het secretariaat: 
045 – 4052840. 
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