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Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis 

Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur. 

 
  

LITURGISCH  PROGRAMMA JUNI 2021 

di.01 juni 19.15 : eucharistieviering. Pr. B.Beijk 

vr.04 juni 19.15: eerste vrijdagviering toegewijd aan het H.Hart van Jezus.pr. 

                            B.Beijk 

za.05 juni 17.15: eucharistieviering van  Sacramentsdag  Pr.B.Beijk 

zo.06 juni 10.30: hoogfeest van het Allerheiligst sacrament  Pr. B.Beijk                                                                                                                      

di. 08 juni 19.15: eucharistieviering Pr. M.Reneerkens 

vr. 11 juni 19.15: hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Pr.M.Reneerkens 

za.12 juni 17.15:  eucharistie van de 11de  zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens 

zo.13 juni 10.30: hoogmis van de 11de zondag door het jaar Pr.M.Reneerkens 

di. 15 juni  19.15: eucharistieviering. Pr. M.reneerkens 

za. 19 juni 17.15: eucharistie van  de 12de zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs 

zo. 20 juni 10.30: hoogmis  van de 12de zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs 

di. 22 juni 19.15: eucharistieviering; Pr. B.Beijk  

za.26 juni 17.15: eucharistieviering van de 13de zondag door het jaar. Pr. B.Beijk 

zo.27 juni 10.30: hoogmis van de 13de zondag door het jaar. Pr. B.Beijk 

di. 29 juni 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk 

 
Andere feesten in de maand juni: 
01 juni: H.Justinus, martelaar 
03 juni: H.H.Carolus Lwanga en Gezellen, martelaren 
05 juni: H.Bonifatius, bisschop en Gezellen 
12 juni: feest van het Onbevlekt Hart van Maria  
             ( Maria van Fatima ) 
14 juni: Feest van de H. Lidwina, maagd 
21 juni: H.Aloysius Gonzaga, kloosterling. 
22 juni: De H.Johannes Fisher, bisschop en de H.Thomas 
             More, martelaren. 
24 juni: Geboorte van de H.Johannes de Doper. 
29 juni: Feest van de H.Petrus en Paulus, apostelen. 
 
Misintenties voor de maand juni 2021 

di. 01 juni:   overleden Joop Pietersen ; overleden Nico Oosterman; 

vr: 04 juni:  voor  vele roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;  

                    overleden Jaap Uijlenbroek; 

za.05 juni:   voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden Ton van der 

                   Burg;   overleden Hans Schaareman;                                                                                                 

zo.06 juni:   voor onze jarige Gerard van Eikelenborg; voor de overleden  Jan en 

                   Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden; levenden en 

                   overledenen van de familie Rijk de Boer; 

 



di.08 juni:  voor onze jarige koster Ton Sedee; overleden Pauline van der Heijden; 

                  overleden Paul Houtman; 

vr. 11 juni: voor 10-jarig huwelijk van  Erna en Samuel Kovacs; 

za.12 juni: overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Sjaan en Bep Hoogduijn; 

zo.13 juni: om genezing voor alle zieken van onze gemeenschap; overleden Ad 

                  Broeders; overleden Pastoor Van Ingen; overleden Wim van Zon; 

                  overleden Tineke de Vreede; overleden ouders Van Paassen 

                  van Bohemen; 

di. 15 juni: overleden Joop en Ine Moormann; overleden Ellen Langehorst; 

                   overleden Nora Kropman; 

za.19 juni: voor al onze weldoeners; overleden Joost Zomerdijk; overleden Annie 

                   Dessens van der Heijden; overleden Jan Mulder; 

zo.20 juni: overleden Kees van der Loos; overleden Cor van Rijn van Zon; 

                   overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Franciscus Muller;  

di.22 juni:  overleden Henk Rigters;  overleden Ine van der Burg ;    

za.26 juni: overleden Jan Mulder; overleden Frans en Wil Sedee Romeijn; 

zo.27 juni: overleden  Nel van Zon; overleden Jan Stolk; overleden ouders Van 

                   Rijn van Zon; overleden Netty Lawick van Pabst; 

di. 29 juni: voor het echtpaar Theo en Katarzina van der  Reijken; 

             

 

Vanuit het bestuur 

Op vrijdag 11 juni vieren wij het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus  in de 

avond met een H.Eucharistieviering in onze kapel .  

Op zondag 13 juni is er weer de bekende Maria van Jesse Ommegang die begint in 

onze kapel. Waarschijnlijk heeft de organisatie zelf geregeld wie daarbij kunnen, zullen of 

mogen zijn. Voor ons is belangrijk dat we op onze eigen tijd 10.30 uur  

aan onze hoogmis kunnen beginnen. Ik hoop op een rustige aanpassing aan elkaars 

wensen. 

Soms vermelden wij heuglijke feiten van mensen uit onze kapelgemeenschap. Misschien 

denken anderen dan; hé, ik heb eigenlijk ook wel een feestje te vieren waar ik dankbaar 

voor kan zijn. Als dat zo is, wil ik dat wel graag weten en er melding van maken, maar 

vaak weet ik dat niet. En soms willen mensen daar ook geen ruchtbaarheid aan geven. 

Dus als u mij informeert , kan ik uw feest bij de intenties opnemen, want we bidden 

graag voor het heil van elkaar. 

 

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor juni 2021 

 Dat de jongeren die zich met de steun van de christelijke gemeenschap 

voorbereiden op het huwelijk, groeien in liefde, met edelmoedigheid, trouw en 

geduld. 

 

Gebed om roepingen juni 2021. 

Dat steeds meer mensen redding en geborgenheid mogen vinden bij onze goede Herder 

en Hogenpriester, Jezus Christus 

Dat velen durven ingaan op de uitnodiging van de Heer om Hem als priester op 

bijzondere wijze na te volgen en te vertegenwoordigen. 

Dat de priesters die zich aan God hebben toegewijd hun roeping trouw blijven en zich 

telkens opnieuw volledig aan de Heer willen toevertrouwen. 

Dat onze paus, bisschoppen en priesters in eenheid met elkaar de Sacramenten mogen 

toedienen en ware zielenherders mogen zijn voor de hun toevertrouwde gelovigen. 

 

Beste Kapelgangers, 

Het is alweer Pinksteren geweest. Vroeger begonnen dan de weken na Pinksteren. 

Tegenwoordig spreken we over de zondagen door het jaar. Met Pinksteren vieren we de 

komst van de beloofde Heilige Geest. Zijn traditionele zeven gaven zijn Wijsheid, 

begrip, raad, kracht, kennis, vroomheid en godvrezendheid ( Jes. 11, 1-2 ). De 

negen charismatische gaven van de H. Geest zijn : een woord van wijsheid, een 



woord van kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding der 

geesten , spreken in tongen en uitleg daarvan ( 1 Kor. 12, 8-10 ). De twaalf 

vruchten van de Geest zijn  Liefde, vreugde , vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid , trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, zelfbeheersing en 

kuisheid ( Gal. 5, 22-23).  Zuster Helena Burns schrijft dit ergens. Er wordt ons dus 

een golf aan geweldigs toegezegd en beloofd met de komst van de Heilige Geest. Dit 

geeft ons kansen en het allerleukst is eigenlijk dat wat de goede God ons aanbiedt, vrij is 

van elke vorm van nepnieuws. 

In bezinning op het woord, staat het volgende: “Zorg ervoor dat gij niet vergeet wat gij 

met eigen ogen gezien hebt !” Deze woorden uit het boek Deuteronomium wijzen ons op 

een belangrijk aspect van ons geestelijke leven: dat we niet vergeten wat God de Heer 

reeds voor ons mensen gedaan heeft. Hoe gemakkelijk vergeten we Gods weldaden, in 

het bijzonder in ons persoonlijke leven. Gebeds- en geloofservaringen zijn belangrijke 

parels die ons bevestigen wie God is en hoe Hij in ons gemeenschappelijk en persoonlijk 

leven aanwezig was, is en zal zijn. Denken we terug  aan momenten of misschien ook 

tijden van innerlijke vertroosting en van Godservaring. We hebben misschien op een 

bijzondere wijze Gods bescherming ondervonden. In belangrijke en soms heel 

onverwachte gebeurtenissen hebben we Gods leiding ondervonden. Ook kan het zijn dat 

we door een goed gesprek of een bepaalde ontmoeting zo’n kracht en inspiratie 

ontvangen dat we kunnen zeggen: hier heb ik heel duidelijk Gods genade en 

barmhartigheid ondervonden.  

 
 


