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VIERING VAN HET FEEST VAN DE HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN
PAULUS, PATROONHEILIGEN VAN DE PAROCHIE.
Om de eenheid van de parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus te bevorderen
wil het bestuur het feest van de twee patroonheiligen een extra feestelijk tintje geven. Daartoe wordt er op zondag 26 juni (29 juni is de officiële datum) om 11.00
uur in de kerk van Bladel weer een gezamenlijke Eucharistieviering gehouden.
Voorgangers zullen zijn: pastoor Bertens, pastoor Joseph en emeritus-pastoor van
Vroonhoven. De muzikale omlijsting geschiedt door Plena Laetitia uit Bladel. De
dirigent is Marcel Florax. Er zal op deze dag dus géén viering zijn in de andere
kerkdorpen.
Het bestuur nodigt iedereen uit om na de Eucharistieviering, om ± 12.00 uur, een
kopje koffie, thee, iets fris, een wijntje of een spaatje te komen drinken in de naast
de kerk gelegen parochiezaal. Daar zal u ook een snackje of iets dergelijks worden
aangeboden. Kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom. Als het weer het toelaat kunnen we ook gebruik maken van de pastorietuin. De bijeenkomst na de
Eucharistieviering zal een informeel karakter hebben en naar alle waarschijnlijkheid duren tot ± 13.30 of 14.00 uur.
Schroom niet om na de Eucharistieviering even binnen te lopen in de parochiezaal,
waar u dan weer eens contact kunt maken met parochianen uit de andere kerkdorpen. Tot zondag 26 juni in en/of na de Eucharistieviering van 11.00 uur!
Bestuur Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus.
BART SEUNTIENS KERMISKONING 2016
Gilde Sint Brigida organiseerde tijdens Netersel kermis voor de vierde keer een
schietwedstrijd om de titel Neterselse Kermiskoning. In 2011 werd de wedstrijd
voor het eerst gehouden en ging de titel naar Jan van Kemenade, in 2013 en 2014
was het Harrie van Hoof die de wedstrijd wist te winnen. Dit jaar was het Bart
Seuntiens, alias Prins Bartes, die zich na prins van het Hupke nu ook Kermiskoning
van Netersel mag noemen. In een enerverende strijd was het Bart die als enige van
de 15 schutters telkens raak had geschoten en de strijd won door het laatste stuk
van de gipsen vogel naar beneden te halen met het 147e schot. Hij mocht de felicitaties en de wisselbokaal in ontvangst nemen. Bij de Gildezusters werd Toos van de
Zande Kermiskoningin en Harrie Bruurs werd Kermiskoning bij de Gildebroeders.
Het was een zeer gezellige bijeenkomst waarbij het gilde voor een drankje en een
hapje had gezorgd op het gildeterrein in het nieuwe in aanbouw zijnde clubgebouw. Later in de middag werd het feest voortgezet in ons Gildehuis D’n Driesprong.

UITSLAG DIKKE BANDEN RACE
Dames 2016. 1 Alrie v.d. Ven. 2 Nienke Jansen. 3 Wendy de Laat. 4 Laura Meulenbroeks. 5 Maud Michiels. 6 Lotte Waalen. 7 Ellen Leyten. 8 Katrien v.d. Wijdeven. 9 Charlotte Kluytenaar. 10 Lissanne Antonis.
Heren 2016. 1 Dries Waalen. 2 Henry Swaanen. 3 Rick Michiels. 4 Rick Antonis.
5 Wichard Coppelmans. 6 Jaap Waalen. 7 Eric Amting. 8 Hans Schoofs. 9 Martijn
Michiels. 10 Geert v.d. Bissen.
KERKBERICHTEN.
12e Zondag door het jaar. Zondag 19/6: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Overleden ouders Michielse-Vissers en hun overleden familieleden;
Toon Hendriks nms. Anneke en de kinderen.
Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het parochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel. Tel: 0497-387618 of email adres:
kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie.
RODE KRUIS COLLECTE IN HET TEKEN VAN DIRECTE HULP IN DE
BUURT
Volgende week is de nationale collecteweek van het Rode Kruis. Wat niet iedereen
weet is dat de opbrengst van deze collecte volledig ten goede komt aan de hulp hier
in De Kempen. Hulp aan de kwetsbare mensen in de gemeenten Bergeijk, Eersel,
Bladel en Reusel-De Mierden. Als u geeft maakt u bovendien kans op één van de
honderden prijzen zoals een reischeque ter waarde van € 2.500,--, die ter beschikking worden gesteld door de Nationale Postcode Loterij.
Hulp in de buurt
U kent Het Rode Kruis van de internationale en nationale noodhulp, maar steeds
meer activiteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen in onze eigen gemeenten. Om het sociale isolement van mensen te
doorbreken organiseert de Rode Kruis afdeling De Zaligheden onder meer wekelijkse contactbijeenkomsten, een hightea, diverse taalcafés, eettafelprojecten en de
Zalighedenvakantieweek.
Dit jaar wordt er gestart met wekelijkse bijeenkomsten voor inwoners in 10 kerkdorpen. Het sociale contact tijdens deze bijeenkomsten is van groot belang voor de
deelnemers. Bovendien krijgen ze handvatten aangereikt om hun zelfredzaamheid
in de thuissituatie te versterken.
Bijna 300 vrijwilligers komen van 19 tot en met 25 juni in de gemeenten Bergeijk,
Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden als collectant langs de deur. Geef en steun zo
de kwetsbare mensen bij u in de buurt. Mocht u de collectant gemist hebben en
toch willen steunen, maak dan een bedrag over per bank. Dit kan naar de rekening
van het Rode Kruis, afdeling De Zaligheden. Rekeningnummer NL97RABO0153
1377 38, wilt u er bij vermelden ‘collecte 2016’. Wilt u informatie over de collecte
dan kunt u bellen of mailen met Marianne Heesbeen- Swanenberg, heesbeenswanenberg@planet.nl, tel. 0497-386797.

