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Zondag 14 Februari… Carnavalszondag
‘Maak U niet druk over eten en drinken of kleren, maar zoek het Rijk van God en Zijn

gerechtigheid. Dan zal alles terecht komen…’ Weest niet bezorgd roept ons het
Evangelie toe. En wij gaan vaak onder zorgen gebukt, angsten maken ons onrustig over
de toekomst, wat gaat er allemaal komen. Vandaag zegt het Evangelie, leef vandaag,
laat je niet versomberen, in elk moment schuilt vreugde en in de kleine dingen van het
leven, ligt geluk voor het oprapen. Zo heeft God de wereld geschapen en wij mensen
mogen van de schepping genieten en als je kijkt met de ogen van het geloof, dat zie
je altijd kansen en lichtpunten, zelfs in de diepste duisternis.
Op Carnavalszondag 14 Februari, wordt de H. Mis om 11.00uur gevierd in de Petruskerk
en U kunt via Livestream de H. Mis meevieren op Kerkdienstgemist.nl
Tijdens de Eucharistieviering worden de intenties van de overledenen vermeld:
Wiel Verhoeven (jrd/verj) en Annie
Mariska Broekman (jrd), de overl. oud Broekman-Hanssen-Janssen
en overl. oud. van Vlerken-Verheijen en dochter Helma
voor alle overleden leden van de Carnavalsvereniging de Erdmennekes.
Voor Pascal Baartz (29j) die op 6 Februari plotseling is gestorven.
voorganger pastoor Janssen, organist Gé Ebben
Woensdag 17 Februari, Aswoensdag 19.00uur Petruskerk
Aswijding en het uitdelen van de askruisjes (dit jaar wordt de as op het hoofd
uitgestrooid i.v.m. Corona).
Mededelingen:
1. Op Carnavalszondag wordt na de Carnavalsmis het Erdmenneke van het Jaar
uitgereikt. I.v.m. de Coronamaatregelen mogen er maar een zeer beperkt aantal
mensen aanwezig zijn, zowel in de Carnavalsmis alsook op Aswoensdag.
2. Het afscheid van Pascal Baartz, zal plaatsvinden maandag a.s. met een korte
afscheidsviering in de Petruskerk en aansluitend in het Crematorium Boschhuizen
Venray.
3. Met de Vastentijd wordt ook de Vastenaktie gehouden. De gelden van het
Vastenoffer komen ten goede aan The Peacevillage van bisschop Paride Taban in
Zuid-Soedan. http://www.kuronvillage.net

