GERTRUDISBODE
P A R O C H I E: H. G E R T R U D I S

J A B E E K

VOORZITTER:

Pastoor Dr. W.M. Jacobs. Tel.046-442.13.36.
Dorpsstraat 114, 6456 AG Bingelrade.
Email: pastoorjacobs@hotmail.com
SECRETARIS: Robert Huisman. Tel. 046-442.26.79.
In de Dreef 20, 6454 AL JABEEK
Email: rjmhuisman@hotmail.com
MISINTENTIE: Mia Lamerichs. Tel. 046-442.30.63.
Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.
E-mail: mlamerichs@planet.nl
WEBSITE:
http://www.megatron.nl/gertrudis

KERKDIENSTEN JANUARI 2018
06 JANUARI 17.45 UUR HOOGFEEST OPENBARING DES HEREN,
DRIEKONINGEN
Gest. mis voor Johannes Bronckers en Jeannette Beckers.
13 JANUARI ZATERDAG 17.45 UUR:
Mis voor Jo Gelissen v.w. de offergang en tevens t.i.v. overl.
familie Gelissen-Beckers.
20 JANUARI ZATERDAG 17.45 UUR:
Jaardienst voor Willy Douven en tevens voor Elly Douven en
overl. familie; - Jaardienst voor Jan Gerard Renneberg en tevens
voor Lia Renneberg-Meertens en John Renneberg.
27 JANUARI ZATERDAG 17.45 UUR:
Gest. mis voor Johannes Bronckers en Jeannette Beckers.
03 FEBRUARI ZATERDAG 17.45 UUR
Mis voor Zef Pijls en overl. ouders Rademakers-Pijls;
- mis voor Virginie à Campo en overl. familie.
De H.COMMUNIE wordt thuisgebracht na contact met pastoor Jacobs.
Telefoonnr.046-4421336.
THUISZORG
De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt:
Kim Zautsen, 06-18510068, kimzautsen@mgzl.nl
Buurtzorg Onderbanken (Jabeek-Bingelrade-Merkelbeek,
tel.nr. 06-22732749, email: Onderbanken2@buurtzorgnederland.com
OPHALEN OUD PAPIER op ZATERDAG 06 januari a.s.
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SAMEN VOOR ELKAAR JABEEK
Iedere eerste vrijdag van de maand, dus nu op 5 januari, gaat
men samen wandelen. Opgave daarvoor is niet nodig.
Vertrek om 14 u. vanaf de Maar.
Op vrijdag 19 januari is samen eten vanaf 17.00 u. in het
Ontmoetingscentrum. Een driegangenmenu voor slechts € 7,00.
Opgeven kan bij Christien Poelsma, via christiendick@ziggo.nl of
06-52018078.
Ontmoet Maria bij de grot in Lourdes
Een jong meisje loopt langs een bergriviertje in de Franse
Pyreneeën. Samen met haar zusje en een vriendinnetje is ze hout
aan het sprokkelen. Plotseling hoort ze een zacht geruis. Als ze
opkijkt, ziet ze in een nis in de rotswand een mooie dame staan.
Het lijkt alsof de wereld om hen heen niet meer bestaat. Het
meisje ziet alleen nog maar die dame in het wit. Ze voelt zich
direct bij haar thuis en voert hele gesprekken met haar.
Zo begon precies 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes
als bedevaartplaats. Dat meisje was Bernadette Soubirous. Veel
pelgrims die Lourdes nu bezoeken, hebben precies dezelfde
ervaring. Als ze bij de grot van de verschijningen staan, is het
net alsof de drukte en het geroezemoes om hen heen verdwijnen.
Dan lijkt het alsof Maria alleen nog aandacht voor hen
persoonlijk heeft. Een bedevaart naar Lourdes is een
persoonlijke ontmoeting met Maria en haar Zoon.
Ga mee naar Lourdes
Wilt u die ervaring zelf beleven? Ga dan mee. Het Huis voor de
Pelgrim biedt in 2018 diverse reizen naar Lourdes aan. Tijdens
de bedevaarten naar Lourdes wordt een volledig verzorgd
programma aangeboden. Hoogtepunt is uiteraard de mis aan de
grot. Indrukwekkend zijn ook de grote internationale
plechtigheden, met soms wel meer dan 25.000 pelgrims uit tal van
landen. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met tientallen
winkeltjes en terrasjes. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid
om een excursie naar de Pyreneeën te maken.
Korting CZ: De reizen vinden plaats per bus of vliegtuig. Voor
het verblijf in Lourdes kunt u kiezen uit een drie- of
viersterren hotel. Bijzonder aan de reizen van het Huis voor de
Pelgrim is dat ook mindervaliden of mensen die zorg nodig
hebben, kunnen deelnemen. Voor cliënten van Zorgverzekeraar CZ
gelden onder bepaalde voorwaarden heel interessante
kortingsmogelijkheden.
De bedevaarten naar Lourdes vinden plaats in de periode mei/juni
en september. In oktober is er tijdens de herfstvakantie een
gezinsbedevaart met een aangepast programma. Meer weten?
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Vraag de uitgebreide brochure aan bij het Huis voor de Pelgrim,
Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht, tel: 043 - 3215715 of kijk
op www.huisvoordepelgrim.nl.
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