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Zondag 9 jan 2022   Eucharistieviering   Kapelaan R. Rojas
       
Lezingen 

Eerste lezing: Jesaja 40, 1-5.9-11  Tweede lezing: Titus 2, 11-14;3,4-7 
Evangelielezing: Lucas 3, 15-16.21-22 
   
Intenties 

Lyon Elands en overleden familie Elans-Kool 
Riet de Waal en overleden familie  Fien van der Put-Casteleijn 
David Pieterse     Jan van Doren 
Annie Aerts-Lohman    Henny Andriessen 

Oswald Dhaene     Ruud Coers 
Simone Davidse-Beck    Jo Vereecken 
Inny Boerjan-van den Hemel 
 
 
Collecteaankondiging 

Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is bestemd voor de pastorale zorg in onze 
eigen geloofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom. De extra collecte is 
bestemd voor de diverse kosten in de eigen Geloofsgemeenschap. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag Pastorale zorg     €   111,25 
Zondag Caritas     €      97,00 
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk)  

Zondag 16 jan 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 

Zondag 23 jan 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan R. Rojas 

 

De internationale viering in januari gaat niet door.  
 
Gedurende de maand januari zijn er geen vieringen in Philippine en Zuiddorpe 

 

Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 

Overleden 

Woensdag 29 december is op 83 jarige leeftijd overleden Simone Beck, weduwe van 

Laurens Davidse. Simone was vele jaren in dienst van Pastoor Heijnen. 

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

 

Woensdag 5 januari is op 86 jarige leeftijd overleden Inny van den Hemel, weduwe 

van Urbain Boerjan. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden. 
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Donderdag 6 januari is op 74 jarige leeftijd overleden Jo Vereecken, echtgenoot van 
Emmy Ducarmon. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden. 
 
Presentatie Kapelaan Rodrigo Rojas 

Beste parochianen! 

Er is mij gevraagd een korte presentatie te schrijven, zodat de gelovigen van de pa-

rochie wat informatie over mij krijgen. 

Ik ben Kapelaan Rodrigo Rojas. Ik ben Argentijn en ik ben al 20 jaar priester. Ik 

heb in Argentinië en in Rome gestudeerd. 

Ik ben nu meer dan twee jaar in Nederland. Ik kwam hier op verzoek van bisschop 

Jan Liesen om christelijke vluchtelingen uit het Midden-Oosten te helpen en nu 

werk ik ook met de lokale gelovigen. Naast kapelaan hier en het werken met Ara-

bischtalige christenen, werk ik als auditor en consulent bij de kerkelijke rechtbank. 

Gedurende deze jaren heb ik de kerk gediend in verschillende landen van de we-

reld, zoals Italië of Canada, maar het grootste deel van mijn bediening was bij de 

Arabisch sprekende christenen van Egypte, Jordanië, Palestina, Syrië en ook Tune-

sië. Op deze plaatsen heb ik verschillende functies vervuld en heb ik met veel men-

sen van alle omstandigheden en leeftijden gewerkt. Het is een rijke culturele en 

menselijke ervaring geweest, maar vooral een ervaring van de verlossende aanwe-

zigheid van Jezus Christus op al deze plaatsen. 

Met deze korte en onvolledige verwijzingen wil ik mijzelf voorstellen, maar ook 

een dialoog met u aangaan om ons te leren kennen en te groeien in de kennis en 

vriendschap van Jezus Christus die ons vrienden heeft genoemd (Joh 15,15) en ons 

tot zijn broeders heeft gemaakt (Heb 2,10-18) en ons verenigt in dezelfde Kerk die 

zijn lichaam is (Ef 5,29-30). 

 


