
PAROCHIE H.MARGARITA  
Kerkberichten 16 t/m 23 oktober 
Pastoor: Deken Mgr. R. Maessen.  
Wijngaard 11, 6015 AG Thorn  
Telf. 0475 - 56 14 10  
Kap. M.J.J. Bodden  
Mgr. Savelbergweg 93, 6097 AE Heel  
Tel. 0475-575667  
Kerngroep:  
M. Vaessen (secretaris)  
Bosserstraat 11  
6014 RD Ittervoort  
Telf. 0475 – 566371 Website: WWW.Cluster-emmaus.nl e-mail: margarita-
ittervoort@cluster-emmaus.nl  
Kerkbijdrage. Rabobank: NL24 RABO 0135 9008 91  
Opgeven: van misintenties, huwelijk, doopbewijzen etc. per mail: 
jam.theunissen@home.nl of telf. 0475 - 565894 Misintenties graag 3 weken van te 
voren opgeven i.v.m. plaatsing in het Kontaktblad en het Leudalnieuws  
Wilt u de kerkberichten en misintenties wekelijks als e-mail ontvangen? 
Meld u dan aan via: nbclusteremmaus@gmail.com 
Via datzelfde e-mailadres kunt u zich ook opgeven voor het ontvangen van 
onze digitale nieuwsbrief 
 
Zondag 16 oktober negenentwingste zondag door het jaar 
10.30 uur Eucharistieviering 
Als jaardienst voor Jac Cuijpers 
De Eucharistieviering wordt opluistert volkszang en organist 
Misdienaars: Melissa en Harley 
 
Woensdag 19 oktober 
09.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 23 oktober dertigste zondag door het jaar 
10.30 uur Eucharistievieringen  
De Eucharistieviering wordt opgeluisterd door het kerkkoor 
 
 
Ittervoort 
Inwijding Kerkhofkapel 
 

Op zondag 16 oktober zal, aansluitend aan de H. Mis van 10.30 uur, de volledig 
gerenoveerde kapel op het kerkhof van Ittervoort worden ingezegend. 

mailto:nbclusteremmaus@gmail.com


Na de laatste renovatie in 1985 was ze weer dringend aan een opknapbeurt toe. Op 
initiatief van de werkgroep kerkhofonderhoud van de Senioren Vereniging werd 
daarom een plan opgesteld, met als uitgangspunt de als een bunker uitziende kapel 
weer meer het aanzien van een kapel te geven. 
 
Nadat met hulp van een architect een plan was opgesteld en de gemeente Leudal de 
vergunning en een subsidie had verleend, werden diverse acties op touw gezet om 
het benodigde geld bij elkaar te krijgen. 
Daarbij mag niet onvermeld blijven dat voor het plan zelfs de Wilhelmina Sangers 
Cultuurprijs werd ontvangen. 
 
Met medewerking van veel vrijwilligers en diverse bedrijven uit de regio Ittervoort, 
is de renovatie nu succesvol afgerond. Daarbij heeft ook het kerkhof een grote 
opknapbeurt gekregen. 
Door de volledige vernieuwing van het interieur is de kapel nu een plaats voor rust 
en bezinning en is er ook de mogelijkheid om er een kaarsje op te steken. 
De vele positieve reacties geven aan dat de renovatie meer dan geslaagd is.  
 


