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Gezinsmissen in 2017 
Afgelopen jaar hebben er verschillende missen speciaal op kinderen gericht in de Anna kerk plaats 
gevonden. Met Palmpasen konden de kinderen een Palmpasenstok knutselen onder leiding van de 
werkgroep Anna in de Nieuwe Thermenschool. Aansluitend zegende de deken deze Palmpasen 
stokken tijdens een gezinsmis. Natuurlijk waren daar ook de presentatie- en communie mis voor de 
communicantjes van basisschool Tarcisius en Windekind. Het schooljaar werd afgesloten met een 
mis waarbij teruggeblikt werd op het afgelopen jaar en werden de “reistassen” van de kinderen 
gezegend en voorzien van een button met St. Cristoffel.  
Met advent werd er een advent kalender 
gemaakt en werden potjes versiert om met 
kerstmis het vredeslicht te komen ophalen 
tijdens de gezinsmis.          
 

           Knutselen met advent 
 
 
Als afsluiting van dit jaar vond de “nacht-
gezinsmis” plaats op zondag 24 december. 
De kerkgangers werden welkom geheten 
door een blazersensemble, twintig kinderen 
voerden een mooi kerstspel op en er werden 
samen kerstliedjes gezongen. Scouting 
Bekkerveld droeg zijn steentje bij door het 
binnenbrengen van het vredeslicht tijdens de mis. Ook zorgde scouting na afloop voor een gezellig 
kampvuurtje en een beker lekker warme chocomel. Mede dankzij de medewerking van de Scouting, 
beide basisscholen en de Nieuwe Thermenschool kijken de leden van de werkgroep ANNA-kerk terug 

op een aantal geslaagde vieringen. De werkgroep ANNA-kerk hoopt dit in de toekomst voort te 
kunnen zetten. 

 
Gesprekje van de deken met de kinderen tijdens 
de “nacht-mis” 

 

Actie Scouting Bekkerveld 
Voor het vierde jaar op rij organiseert  
Scouting Bekkerveld de boodschappenactie  
“vul een winkelwagen voor een ander”. 
Hiervoor staat er een doos bij de Plusmarkt 
waar u uw pakketzegels voor het gratis bood- 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRuePs0_fKAhWGNpoKHZMXAg4QjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Annakerk_(Heerlen)&psig=AFQjCNGSbPqhKoS--NfA6-ZkAKrZ7x-IeQ&ust=1455553064852391


schappenpakket kunt doneren. Alle pakketten zullen na afloop van de actie verspreid worden onder 
parochianen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 

Toekomst Anna kerk 
Gezien de niet rooskleurige financiële situatie van de Anna kerk is de toekomst van de kerk nog 
onduidelijk. Deze zal mede afhangen van de nieuw te benoemen bisschop. Voorlopig blijft de situatie 
zoals die is; de kerkdiensten vinden in de winter plaats op maandag, vrijdag en zaterdag in de kapel. 
Bij kerkdiensten waar meer mensen verwacht worden en in de zomer periode vinden de diensten in 
de grote kerk plaats (zie parochieblaadje). 
  

Kerstwens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 


