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PASEN - DE HEER JEZUS IS WAARLIJK OPGESTAAN   
Miljoenen Christenen in de Orthodoxe Christenheid wensen elkaar dit toe. Van Moskou tot 
Athene, van Alexandrië tot Armenië weerklinkt de uitroep: ‘Christus is opgestaan, Christos 
Anesti’ en degene die begroet wordt, geeft als antwoord: ‘Ja, Hij is waarlijk uit de doden 
opgestaan’. Bij ons past daar bij perfect de groet ‘Zalig Pasen’ en niet ‘vrolijk Pasen’. Dat doet 
geen recht aan hetgeen nodig was alvorens te kunnen verrijzen, aan dat wat deze Verrijzenis 
gekost heeft. Dat Jezus hiervoor op gruwelijke manier geleden heeft, gemarteld is en aan 
het kruis gestorven. Het woordje ‘vrolijk’ is te makkelijk en oppervlakkig hiervoor. Er is veel te 
veel lijden en ellende in de wereld dichtbij en veraf om zo’n woord rondom Pasen te gebrui-
ken. Voor heel wat mensen is het leven niet ‘vrolijk’. Ze hopen op iets heel anders, op iets wat 
‘vreugde’ brengt. ‘Vreugde’ gaat veel en veel verder dan ‘vrolijk’. Pastoor Hans, Diaken Pieter 
en Diaken Din en de hele gemeenschap van Christenen en Katholieken in Kerkrade en ikzelf 
wensen u en elkaar een ‘Zalig en vreugdevol’ Paasfeest. Een feest vol hoop op bevrijding door 
God uit de slavernij van angst en dood en alle ellende en verdriet waar het leven van mensen 
nou eenmaal vaak genoeg door wordt geteisterd. Pas geleden hebben we afscheid genomen 
van een jongeman van 20 jaar vanuit onze Lambertuskerk. Zijn ouders en vriendin en familie 
kan ik met de beste wil van de wereld geen ‘vrolijk Pasen’ wensen, wel een ‘Zalig Pasen’. Dat 
is een wens die hoop tot uitdrukking brengt en toekomstperspectief schenkt. Deze Jezus die 
de dood eens en voor altijd heeft overwonnen, heeft ook het leven toegankelijk gemaakt voor 
iedereen die gestorven is. Eeuwig leven noemen wij dat en dat is het mooiste wat we ons kun-
nen voorstellen en elkaar kunnen toewensen. In die geest en in die zin wensen we u nogmaals 
van harte een Zalig en Gezegend Paasfeest.   

Deken S. Nevelstein 

TWEEDE PAASDAG 
Op 2e Paasdag is GÉÉN  H.Mis in Chevremont. 
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HEILIG VORMSEL 
In de afgelopen weken mocht ik in 5 paro-
chies het H. Vormsel toedienen aan nu al 160 
jongens en meisjes in Bocholtz, Simpelveld, 
Ubachsberg, Eygelshoven en Spekholzer-
heide. Er volgen na Pasen nog 9 vormsel-
vieringen waar ik me eigenlijk op verheug. 
Stuk voor stuk waren het zeer inspirerende 
vieringen en ontmoetingen met de vorme-
lingen zelf, maar ook met hun ouders en 
families, met leerkrachten allerlei vrijwilligers 
in de desbetreffende parochies. Iedere keer 
een regelrecht feest. Overal stevig voorbereid, 
overal hing er een positieve verwachting in 
de lucht. Overal voelde je de openheid van 
de jongelui en heel wat anderen voor Gods 
Geest, ook al begrijp je die lang niet zo goed. 
Maar toch, een vertrouwen op God en op Zijn 
aanwezigheid in het leven van ons mensen. 
Van al die jongens en meisjes die daar voor je 
staan om gevormd te worden is er niet één 
waarbij je het gevoel hebt dat het allemaal 
niet boeit. Integendeel, je ziet en voelt dat ze 
op dat moment openstaan. Openstaan voor 
God, openstaan voor Zijn liefde en voor Zijn 
nabijheid. Bisschop Frans Wiertz heeft me 
dat meerdere malen verteld, hoe bijzonder 
verreweg de meeste vormselvieringen waren. 
Hoezeer je voelde en bespeurde dat God daar 
werkelijk aanwezig was en is en met ons 
bezig blijft. Dit alles is een reden tot grote 
dankbaarheid en biedt hoop en vertrouwen.            
Deken S. Nevelstein 

“VREDE  ZIJ  U” 
Dit zijn de beloftevolle woorden die Jezus 
sprak tot de apostelen als Hij voor het eerst 
aan hen verschijnt na Zijn Verrijzenis. Gelet 
op de komende Paastijd is het de moeite 
waard om bij deze bijzonder waardevolle 
woorden stil te staan. Tijdens elke H. Mis 
bidt de priester, in naam van het volk,  in het 
gebed om vrede dat Christus opnieuw de 
belofte “Vrede zij U” waar maakt die hij aan 
de apostelen deed. Hij eindigt het gebed 
met de vredeswens: “De vrede van de Heer 

zij altijd met u”.  De vrede die in deze vredes-
wens wordt uitgedrukt is als een geschenk 
van Godswege, een gave waar de Kerk om 
bidt en die Christus, de verrezen Heer, in elke 
Eucharistie schenkt.  Dit geschenk van de 
Heer moet door de gelovigen echter niet voor 
zichzelf worden gehouden. Daarom worden 
ze met de woorden “Wenst elkaar de vrede” 
uitgenodigd dit geschenk van de vrede aan 
elkaar door te geven. Zij reiken elkaar daar-
toe de hand. “De vrede van Christus” wordt 
daarmee door de gelovigen doorgegeven als 
een gave van de verrezen Heer. Hieruit kan 
worden afgeleid dat “De vrede van Christus” 
niet zomaar een tussenzinnetje is tijdens de 
H. Mis waarmee men zich geen raad weet of 
geen houding weet te geven.  Laten we ons 
daarvan voortaan rekenschap geven als we 
voor de vredeswens tijdens de H. Mis worden 
uitgenodigd. 

EERSTE H. COMMUNIE 
VIERINGEN 2018  
Bs. De Diabolo in de H. Lambertuskerk, 
15 april om 09.45 uur. 
Zoë Jeurissen, Jason Hambeukers, Ruben 
Halferskamps, Daan Schlösser,  Faye Wegh, 
Ariane Wijnen, Dewi Cremers, Luca Erkens, 
Karlijn Haagen,  Hannah Gouders, Thyme 
Noteborn, Sydin Moberto, Suze Theunissen,  
Mika Verheyen, Coen de Groot, Robby Kroon, 
Esmee, Naomi Cox. 
Bs. St. Ursula in de H. Catharinakerk, 
22 april om 09.30 uur. 
Jailey Zijlstra, Milou Verstappen, Jazz Meer-
mann, Yamiro Langohr, Tibbe Schroeder, Noah 
Spedding, Nora Timmers, Imme Hahnen-
gress, Hidde Sieler, Bas Lony, Aaron Straube, 
Vygo Goovaerts, Faye Soegito, Lieve Bleeker, 
Janneke Andriolo, Anouk Novak, Katherina 
Heckmanns, Diego Braunleder,  Sam van der 
Miessen, Devin Borgans, Lotte Erkens, Liv 
Klaassen,  Isabelle Mickartz, Floris Mickartz, 
Jesse Kolfoort. 



Mgr. Hanssenschool / Arcadia, 
6 mei te Chevremont om 11.00 uur. 
Thyron Selles, Kyan Medema, Devlin Reck, 
Kyara Bosman, Djarno Beerens, Sven Star-
mans, Wesley Reulings, Jannes v.d. Looy. 
Bs. De Steltloper, 
14 mei te Chevremont om 10.30 uur. 
Jesse Peelen, Sem Bussey, Beniamino 
Moonen, Finley Christoffel, Amy Bronneberg, 
Sanne Haeren, Audrey Strüver, Finn Loderus, 
Iris Handels,  Milou Pijpers, Yesse van Lent, 
Djennesy Pötgens, Naomi Gijzen, Janel 
Muijrers, Jonaison Felisia, Chayenna Donald, 
D’John Suart, Noah Franken,  
Zeyneb Amezian. 
Bs. De Blokkenberg, 
21 mei te Chevremont om 10.30 uur. 
Pim Bonnie, Hailey Piepers, Kieke Keijdener, 
Baukje Scheuven, Michonne Rinkens, Senna 
Theunissen, Senne de Jong, Danthe Senden, 
Calvin Harzon, Lynn van der Meulen, Rayne 
Frölings, Kay Bremen, Jaeden Roeks,  
Nigel de Jong. 

DAMESKOOR HOLZ  
Op Eerste Paasdag luistert het Dameskoor 
St. Catharina Holz, in samenwerking met het 
Petruskoor van de parochie St. Petrus-Maria 
Tenhemelopneming,   de H. Mis van 09.45 uur 
op.

REIS NAAR LOURDES 2019 
In 2019 zal een reis naar Lourdes worden 
georganiseerd. Hoewel deze vooraankondi-
ging aan de vroege kant is, krijgen eventuele 
deelnemers de voldoende gelegenheid om 
een en ander in de planning op te nemen.  
De reis vindt plaats van 7 t/m 13 augustus 
2019. Het voorlopige programma ziet er als 
volgt uit: 
Dag 1: tot Nevers en viering van de Eucharistie; 
Dag 2: tot Avignon en H. Mis te Ars-sur-For-
mans (bekend van de Pastoor van Ars); 
Dag 3: naar Lourdes; 
Dag 4 & 5: verblijf in Lourdes; 
Dag 6: H. Mis bij de Grot en vervolgens 
huiswaarts; 
Dag 7: vanuit de omgeving Future-scope/
Tours naar Kerkrade.  
Info bij wmvelraeds@ziggo.nl tel. 06 282 316 53
 
VOETBEDEVAART NAAR PLEY 
Ter herinnering: zaterdag 7 april voetbe-
devaart naar Antoniuskapel te Pley, in het 
Wormdal. Vertrek: 08.00 uur bij de kapel 
aan de Roderlandbaan.  Opgave bij pastoor 
Kreuwels: hanskreuwels@gmail.com 

Dierenarts NHGM Ramakers

Voor de beste zorg voor uw huisdier op 
persoonlijk niveau!

Om u niet nodeloos te laten wachten is
behandeling / onderzoek uitsluitend volgens
telefonische afspraak.

Telefoon: 045-545 27 27

werkdagen: 9.00 uur - 18.00 uur
daarbuiten wordt u telefonisch verwezen naar 
de dienstdoende spoed arts

Adres: Toupsbergstraat 31, 6368 AC  Kerkrade



DE ANTONIUSVERERING TE 
KERKRADE, DEEL3
Elke dinsdag waren er leesmissen om 06.00, 
06.45, 07.30, 08.00, 08.30 en 09.00 uur. De 
hoogmis met preek begon om 10.15 uur. ’s 
Middags was er om 15.00 uur lof en om 17.30 
uur sluiting met completen en Te Deum. Ter 
vergelijking, op een normale door-de-weekse 
dag waren er enkel leesmissen tussen zes en 
acht uur ’s morgens. In 1926 werd ook expli-
ciet melding gemaakt van Duitse pelgrims, 
maar het lijdt geen twijfel dat die al veel eer-
der hun weg naar Kerkrade vonden. Een aan-
wijzing daarvoor is dat de kanselredenaars 
nog tot in de jaren twintig afkomstig waren 
uit Duitsland, terwijl het Duits als kerktaal in 
de Lambertuskerk al vanaf 1908 geleidelijk 
vervangen werd door het Nederlands. 
De Antoniusverering in de Lambertuskerk 
kreeg in de late negentiende en begin twin-
tigste eeuw concurrentie van Antoniusdevo-
ties in de kerken van Bleijerheide en Kaalheide 
die door (Duitse) Franciscanen en minder-
broeders-conventuelen bediend werden. In de 
loop der jaren werden steeds meer priesters 
uit de omtrek uitgenodigd, om in de noveen 
voor te gaan en diakens om te assisteren. 
In 2016 werd het 190 jarig bestaan van de 
noveen op passende wijze gevierd. Naast de 
9 dinsdagen,  die in dat jaar voor het eerst ge-
houden werden voorafgaande aan 13 juni, de 
eigenlijke feestdag van de H. Antonius, werd 
er een jubileumconcert gegeven. Hieraan 
werkten vele verenigingen en solisten mee 
en was een groot succes. Óók dit jaar vindt 
de noveen plaats en wel van 17 april t/m 12 
juni. Aanvang van de H.Mis is steeds om 19.00 
uur. Verschillende geestelijke zullen ons in de 
diensten voorgaan. Deze diensten worden op-
geluisterd door diverse koren. Evenals voorbije 
jaren zal er tijdens één van de vieringen óók 
een ziekenzalving worden plaatsvinden.  
Wij hopen vele parochianen van onze paro-
chiefederatie en van elders tijdens de H.Anto-

nius noveen in de Lambertuskerk te mogen 
begroeten.Namens het Pastorale Team,  
Deken S. Nevelstein en Diaken Din Houtema.
Het volledige verhaal is terug te vinden op 
onze website: 
http://pfkrd.nl/antonius-noveen-h-lamber-
tuskerk/ 

ANTONIUS-VIERINGEN 
Thema  :  ONZE VADER. 
1e dag, di 17 april 19.00 uur.  Opening Noveen.
 “Onze Vader, die in de hemel zijt,”
Z.E.H. Pastoor H.Kreuwels en H.E.H. Deken 
S.Nevelstein; Kerkelijk zangkoor St. Caecilia, 
o.l.v. Peter Hensgens en orgelbegeleiding van 
Huub Van de Wall; Diakens: P.v.d. Laarschot 
en D.Houtema.
2e dag, di 24 april om 19.00 uur.  
“Uw naam worde geheiligd,”
H.E.H. Deken S.Nevelstein;
Volkszang, orgelbegeleiding van H.Winckels;
Ziekenzalving.
3e dag, di 1 mei om 19.00 uur.  “Uw rijk kome,”
Z.E.H. drs. I. Krewinkel;
Politiekapel Kerkrade o.l.v. Henk Haan.

Iedere uitvaart is uniek en
hoeft niet duur te zijn.

Wij bieden onze dienstverlening
voor alle verzekeringen.

Paffen
Uitvaartverzorging
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf

Email: info@paffenuitvaartverzorging.nl
Website: www.paffenuitvaartverzorging.nl

BELLEN BIJ STERFGEVAL
Tel: 045-5320112

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Voor een schoon en fris resultaat!

Albert Thijsstraat 8B  6471 WX Eygelshoven-Kerkrade
T. 06-19 33 26 98 was-strijkservice-slangen@live.nl

Wassen • Strijken • Stomen

Was & Strijkservice
Theo Slangen

Slangen



4e dag, dinsdag 8 mei om 19.00 uur.
“Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,”
H.E.H. Pastoor Dr. G. Rotheudt Herzogenrath;
Gospelkoor Gioia Landgraaf, o.l.v. Louk Kockel-
koren.
5e dag, dinsdag 15 mei 19.00 uur. 
“Geef ons heden ons dagelijks brood,”
H.E.H. Deken J. Dautzenberg Maastricht;
Le Tre Voci, Holz;
Diakens P.v.d.Laarschot en D.Houtema.
6e dag, dinsdag 22 mei om 19.00 uur.
 “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
vergeven aan onze schuldenaren,”
Z.H.E. Mgr. W. Wiertz Hulst;
Schola Gaudens Gaudebo Landgraaf, 
o.l.v. Jaap Dekker;
Diakens M.Cuvelier en D.Houtema.
7e dag, dinsdag 29 mei om 19.00 uur.  
“En breng ons niet in beproeving,”
Z.E.H. Pastoor H.Intrau Merkstein;
Petre et Paule Landgraaf, 
o.l.v. Pavlina Heckmanns-Ognianova.
8e dag, dinsdag 5 juni om 19.00 uur.  
“Maar verlos ons van het kwade.”
H.E.H. Deken lic. drs. H. Bouman Heerlen;
Dameskoor Catharina Holz 
o.l.v. M.Thomas-Scheren;
Diakens M.Cuvelier en D.Houtema.
9e dag, dinsdag 12 juni 19.00 uur, 
sluiting Noveen. “Onze Vader/Antonius”
Z.E.H. Pastoor drs. F.Jongen  Landgraaf en 
H.E.H. Deken S.Nevelstein;
Mannenkoor David Spekholzerheide, 
o.l.v. Jan Gouders;
Diakens: P. v.d. Laarschot en D.Houtema.

KIENMIDDAG ZIEKENZORG DE ZON 
Op zaterdag 7 april organi-
seert ‘Ziekenzorg De Zon’  
een kienmiddag. We begin-
nen om 14.00 uur en de  zaal is open vanaf 
13.30 uur.  Waar? In de Parochiezaal van St. 
Petrus-Maria Tenhemelopneming. Wij verzoe-
ken u op tijd aanwezig te zijn. U bent van harte 
welkom. Bestuur Ziekenzorg De Zon 

ZIEKENZALVING TIJDENS 
ANTONIUSNOVEEN  
Steeds vaker vragen mensen om het Sacra-
ment der Zieken. Vooral ouderen onder ons, 
zieke medeparochianen en hulpbehoevenden 
geven dit vaker aan. Het is immers dat Sacra-
ment dat de lijdende onder ons kracht kan 
schenken. Niet alleen bij hen wordt hier Gods 
aanwezigheid zeer voelbaar, maar heel in het 
bijzonder óók bij hen die de viering bijwonen, 
raakt het diep in het hart. Natuurlijk willen 
wij gehoor geven aan deze vraag. Voor ieder-
een die dit wenst willen wij het mogelijk ma-
ken dit Sacrament te ontvangen.Dit jaar vindt 
er een gezamenlijke Ziekenzalving plaats 
tijdens de H. Mis in de Antonius-Noveen op 
dinsdag 24 april om 19.00 uur. Mocht ook uw 
wens zijn de Ziekenzalving te ontvangen, dan 
verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door 
te geven, zodat wij rekening kunnen houden 
met uw aanwezigheid. I.v.m. het reserveren 
van plaatsen, is het fijn te weten met hoeveel 
personen u denkt te willen komen. Ná aan-
melding nemen wij met u contact op.
E-mail: dinmiep@ziggo.nl of telefonisch 
045 545 71 54U hartelijk uitnodigend namens 
het Pastorale team,
Deken S.Nevelstein / Diaken D.Houtema  

FIETSBEDEVAART NAAR 
WINTHAGEN.
De eerste fietsbedevaart van dit jaar zal op 
zaterdag 19 mei naar de Sterre-der-Zee kapel 
te Winthagen (Voerendaal). We vertrekken 
vanaf de kerk te Chevremont om 08.00 
uur, terwijl de reiszegen volgt bij de Lam-
bertuskerk om 08.10 uur. Onderweg bidden 
we voor de intenties, die we meenemen, bij 
verschillende wegkruizen een tientje van de 
rozenkrans, terwijl ook de koffie-pauze in de 
open lucht niet zal ontbreken. Rond 11.00 uur 
vieren we de Mis bij de prachtige kapel te 
Winthagen, om aansluitend bij ‘De Pintelier’ 
een eenvoudige warme maaltijd te gebruiken. 
Aanmelden voor deze bedevaart (ook voor 
hen die met de auto komen) kan bij pastoor: 
hanskreuwels@gmail.com 



De data van de volgende sportieve bedevaar-
ten zijn:  30 juni naar Kornelimunster met de 
fiets en 25 augustus naar Holset met de fiets.

HEEL VEEL DANK 
Op de “ACTIE KERKBALANS/KERKBIJDRAGE 
2018” welke in januari werd opgestart, hebben 
bijna 100 parochianen uit de verschillende 
parochies gereageerd. Een belangrijk deel van 
hen heeft de jaarlijkse kerkbijdrage verhoogd 
tot het minimumbedrag of zelfs meer. Ook 
hebben zich velen aangemeld als nieuwe 
deelnemers. Daarmee geven allen blijk de kerk 
financieel te willen ondersteunen. En dat was/
is voortdurend de intentie van de actie. 
Het Federatiebestuur wil langs deze weg 
IEDEREEN VAN HARTE DANKEN VOOR HUN 
BIJDRAGE.  En de actie loopt natuurlijk nooit 
af. Iedereen die wenst deel te nemen of vra-
gen heeft, kan te allen tijde contact opnemen 
met het parochiekantoor.  

GEWIJZIGDE TIJDEN VIERINGEN 
HAMBOSKAPEL  
In tegenstelling tot andere jaren, vinden in 
mei en oktober de vieringen in de Hambos-
kapel plaats om 09.00 uur. Vanaf 08.40 uur 
wordt de rozenkrans gebeden. Op zat. 5 mei 
zien we elkaar vanaf 08.40 uur bij de kapel. 

OPGEVEN MISINTENTIES EN 
ANDERE KOPIJ 
Misintenties welke uiterlijk op 20 april zijn 
opgegeven bij uw parochiekantoor, worden 
vermeld in het parochieblad van de maand 
mei en op de website. De redactie behoudt het 
recht om artikelen, indien nodig, in te korten 
en niet te plaatsen indien dit niet in overeen-
stemming is met het gedachtegoed van de 
kerk.

ROUWGROEP 2017-2018  
Vóór Pasen hebben we de rouwgroep van dit 
winterseizoen afgesloten. De groep telde dit 
jaar weinig, maar wel heel trouwe mensen. 
Alle lotgenoten in rouw waren elke bijeen-
komst aanwezig en doorleefden elk op hun 

manier hun verdriet, vragen en ervaringen in 
verbondenheid met elkaar. Ook in de verschei-
denheid van de deelnemers bleef respect voor 
ieders uiting centraal. Door het revalidatie-
proces van één van de deelnemers konden 
de bijeenkomsten niet altijd in zaal Moscou 
plaatsvinden. We kwamen ook samen in reva-
lidatiecentrum ’t Brook in Voerendaal en later 
genoten we de gastvrijheid van de Hamboskli-
niek (met dank aan Mariëlle Van der Wijck). 
Verdriet en rouw om een geliefd persoon 
verwerk je niet, maar verweef je in je leven op 
een eigen, persoonlijke wijze. Moge de zon van 
Pasen en lente deze lieve lotgenoten verwar-
men. Marianne Debets en Marie-Rose Van de 
Wall.

FAMILIEBERICHTEN
IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERD GEDOOPT: 
18 februari Lonne Verhaag
25 februari Jovandro en Jonaison Felicia  
  Faye Wegh 
11 maart   Janae Muijrers  
Wij feliciteren de dopeling en ouders met de 
opname in de kerkgemeenschap.  

IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN 
KERKELIJK BEGELEID:
15 februari  Fieny van den Boogaard-Jurgen
20 februari  Chocky Otten 
  Adje Kremer-Hogenboom
  Mia Krewinkel-Hubben
24 februari  Suzan Cremers-Timmermans
01 maart    Lenie van Beek-Eijdems 
05 maart   Maria Coerver-Junggeburt
08 maart   Maria-José Jongen
09 maart   Truus Trags-Ottenheim
10  maart  Tresie Vroomen-Herpers   
Mogen zij en alle overledenen worden  
opgenomen in Gods Heerlijkheid.



H. LAMBERTUS

Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag 
EXTRA COLLECTE
20.30 uur, Paaswake opgeluisterd door het 
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, 6 wkd. Adje 
Kremer-Hogenboom; ouders Theo Goebbels 
en Maria Goebbels-Vondenhoff en wederzijd-
se ouders.
Zondag 1 april Pasen EXTRA COLLECTE
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerke-
lijk Zangkoor St. Caecilia, gestichte jrd. ouders 
Vliegen-Smeets en zoon Joost; gestichte jrd. 
Pierre Smeets en Zus Smeets-Hissel; gestichte 
jrd. echtgenoten Huub Sauren en Mia 
Sauren-Friederichs; gestichte jrd. Toon 
Vinders, Fini Vinders-Buck en zoontje Roger; 
gestichte jrd. echtpaar Vijgen-van Breugel; 
jrd. Jozef en Helena Vroomen-Sangen; Sjaak 
Vreuls; Ria Franzen-Lauvenberg; Willy 
Lanckohr; overleden ouders Paffen-
Heuijerjans; Therese Vanderheijden-Sterk 
i.v.m. haar verjaardag; Eugene Lanckohr; 
Ernest Bemelmans, Jan Hoekstra, overleden 
fam. Hazewinders en Pé Paffen.
Maandag 2 april 2e Paasdag EXTRA COLLECTE
11.00 uur, jrd. Huub Urlings en dochter Liana 
Urlings-Kicken; familie Visser-Mommertz.
Dinsdag 3 april
19.00 uur, echtpaar Jozef en Helena Vroo-
men-Sangen.
Vrijdag 6 april
12.00 uur, Marktdagconcert op het Müller-or-
gel uit 1848 door stadsorganist Jo Louppen. 
Zaterdag 7 april
18.00 uur, gestichte jrd. Ger van de Poel; Els 
Hendriks-van Wersch; Corrie van Ruiten-
beek-op den Camp; Bertha Küpers-Dries; 
Tiny Giesen-Straetemans; Leo Spiekers; Truus 
Frantzen-de Rijk; Liesje Schaefer-Zegers; Ellie 
Kochen-Mesters; ouders Herberigs-Scholtes; 
Lou Kloth.
Zondag 8 april Beloken Pasen
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia, Bert Collet; Mgr. 
Arnold Borghans t.g.v. zijn verjaardag; levende 
en overleden families Peters, Hoek en Van Aelst.

Dinsdag 10 april
19.00 uur, voor alle parochianen.
Zaterdag 14 april EXTRA COLLECTE
18.00 uur, voor de kinderen van Bs. De 
Diabolo en St. Ursula die deze maand hun 1e 
H. Communie ontvangen.
Zondag 15 april EXTRA COLLECTE
09.45 uur, H. Mis waarin de kinderen van Bs. 
De Diabolo hun 1e H. Communie ontvangen,
6 wkd. Angeline van Beek-Eijdems; 
gestichte jrd. Zus van Vlokhoven en ouders 
Van Vlokhoven-Somers en zonen; gestichte 
jrd. ouders Van de Weijer-Nievelstein; 
gestichte jrd. Maria Josepha Geilenkirchen; 
gestichte jrd. Elisabeth Schetgens-Kleinen; 
gestichte jrd. Charles Simonis, Antonija 
Simonis-Tausek en hun beider overleden 
families. jrd. Wiel Crombach; ouders 
Jongen-Heinen, familie Bemelen-Jongen, Paul 
Spronck en wederzijdse ouders.
Dinsdag 17 april   1e Antoniusdinsdag 
19.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het 
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. 
Laura Coenen; ouders Eijgelshoven-Linckens. 
Zaterdag 21 april     
18.00 uur, jrd. Jan Beckers; Resi 
Hendriks-Kemps en ouders Hendriks-
Handels; Rika Erens-Janssen; Ger en Francie 
Wetzelaer-Theussen.  
Zondag 22 april  
11.00 uur, 6 wkd. Marie-José Jongen; 
gestichte jrd. ouders Willem van Loo en Ber-
tha van Loo-Harzon; jrd. ouders 
Lauvenberg-Kruijen en zoon Pierre;  Els 
Hendriks-van Wersch; Corrie van Ruiten-
beek-op den Camp;  Bertha Küpers-Dries; 
Tiny Giesen-Straetemans; Leo Spiekers;  Truus 
Frantzen-de Rijk; Liesje Schaefer-Zegers.   
Dinsdag 24 april  2e Antoniusdinsdag 
19.00 uur, Jo Borghans.  
Vrijdag 27 april Koningsdag 
09.45 uur, Oecumenische Dienst opgeluis-
terd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia 
en de Muziekkapel Vrijwillige Politie district 
Kerkrade.  
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !
!OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !
! VREDE!

Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !
!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !
!2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !
!3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE  *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’Ortye een einde gekomen. Een briljant 
advocaat, die tegelijkertijd integer was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
anderen ten diensten. Zijn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toen zijn gezondheid steeds meer te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. 
!ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!
!FAMILIEBERICHTEN!
!ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!!

LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar  
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar  l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar  l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!!
HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!!
LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!                
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3! donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:! Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:! Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 ! vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:! ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 ! zaterdag 7 februari!
Thema:! ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!!
Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. !
Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!!

H. LAMBERTUS !!
Zaterdag 17 januari  18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari  11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari  19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari  18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari  11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari  19.00 uur: H. Mis. !
GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!!
ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!!
FAMILIEBERICHTEN!!
LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!
!Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!
!Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !
!Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!
!Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572!!Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!
!Vrijwilligers!!!!
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!
!.!!!!!H. LAMBERTUS!

! Pastorie!!!!Kerkplein  8!!!tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !
!Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki!!tel: 5453362!
! !! MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !
!Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!
!H. CATHARINA!
!Pastorie!!! !Kerkplein  8!!!tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen!!        O.L. Vrouwestraat 127!!tel: 0628223807!
!Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!         !!                NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije!!tel: 5460675!
!  !MISTIJDEN    !! Zo    09.45 uur!!Ma  19.00 uur!!

!Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !
!Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.!Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Ex cl usieve l ing er ie,  bad -  en stran dkl e-
ding

M a r k t  4 1  -  T e l . : ( 04 5 )  5 4 5  7 2  0 3  -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa, Tel. 045-88 88 542TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktij kadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60    
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie kunnen staan
Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Adverteer in ons parochieblad

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com  Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk

webdesign 

ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !
!OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !
! VREDE!

Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !
!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !
!2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !
!3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE  *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’Ortye een einde gekomen. Een briljant 
advocaat, die tegelijkertijd integer was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
anderen ten diensten. Zijn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toen zijn gezondheid steeds meer te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. 
!ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!
!FAMILIEBERICHTEN!
!ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!!

LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar  
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar  l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar  l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!!
HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!!
LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!                
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3! donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:! Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:! Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 ! vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:! ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 ! zaterdag 7 februari!
Thema:! ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!!
Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. !
Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!!

H. LAMBERTUS !!
Zaterdag 17 januari  18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari  11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari  19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari  18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari  11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari  19.00 uur: H. Mis. !
GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!!
ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!!
FAMILIEBERICHTEN!!
LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!
!Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!
!Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !
!Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!
!Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572!!Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!
!Vrijwilligers!!!!
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!
!.!!!!!H. LAMBERTUS!

! Pastorie!!!!Kerkplein  8!!!tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !
!Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki!!tel: 5453362!
! !! MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !
!Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!
!H. CATHARINA!
!Pastorie!!! !Kerkplein  8!!!tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen!!        O.L. Vrouwestraat 127!!tel: 0628223807!
!Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!         !!                NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije!!tel: 5460675!
!  !MISTIJDEN    !! Zo    09.45 uur!!Ma  19.00 uur!!

!Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !
!Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.!Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Ex cl usieve l ing er ie,  bad -  en stran dkl e-
ding

M a r k t  4 1  -  T e l . : ( 04 5 )  5 4 5  7 2  0 3  -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa, Tel. 045-88 88 542TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktij kadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60    
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie kunnen staan
Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Adverteer in ons parochieblad

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com  Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk

webdesign 

ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 
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!OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!
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! VREDE!

Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !
!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !
!2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !
!3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE  *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’Ortye een einde gekomen. Een briljant 
advocaat, die tegelijkertijd integer was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
anderen ten diensten. Zijn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toen zijn gezondheid steeds meer te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. 
!ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!
!FAMILIEBERICHTEN!
!ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!!

LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar  
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar  l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar  l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!!
HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!!
LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!                
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3! donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:! Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:! Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 ! vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:! ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 ! zaterdag 7 februari!
Thema:! ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!!
Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. !
Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!!

H. LAMBERTUS !!
Zaterdag 17 januari  18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari  11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari  19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari  18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari  11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari  19.00 uur: H. Mis. !
GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!!
ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!!
FAMILIEBERICHTEN!!
LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!
!Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!
!Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !
!Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!
!Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572!!Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!
!Vrijwilligers!!!!
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!
!.!!!!!H. LAMBERTUS!

! Pastorie!!!!Kerkplein  8!!!tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !
!Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki!!tel: 5453362!
! !! MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !
!Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!
!H. CATHARINA!
!Pastorie!!! !Kerkplein  8!!!tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen!!        O.L. Vrouwestraat 127!!tel: 0628223807!
!Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!         !!                NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije!!tel: 5460675!
!  !MISTIJDEN    !! Zo    09.45 uur!!Ma  19.00 uur!!

!Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !
!Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.!Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

CV-ketel huren  
vanaf € 25,- per maand inclusief installatie. 

Langheckweg 19   6468 EL Kerkrade    
045 - 5676969         www.aploem.nl 

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Ex cl usieve l ing er ie,  bad -  en stran dkl e-
ding

M a r k t  4 1  -  T e l . : ( 04 5 )  5 4 5  7 2  0 3  -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa, Tel. 045-88 88 542TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktij kadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60    
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie kunnen staan
Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Adverteer in ons parochieblad

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com  Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk

webdesign 

ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !
!OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !
! VREDE!

Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !
!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !
!2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !
!3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE  *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’Ortye een einde gekomen. Een briljant 
advocaat, die tegelijkertijd integer was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
anderen ten diensten. Zijn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toen zijn gezondheid steeds meer te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. 
!ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!
!FAMILIEBERICHTEN!
!ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!!

LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar  
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar  l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar  l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!!
HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!!
LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!                
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3! donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:! Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:! Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 ! vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:! ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 ! zaterdag 7 februari!
Thema:! ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!!
Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. !
Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!!

H. LAMBERTUS !!
Zaterdag 17 januari  18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari  11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari  19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari  18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari  11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari  19.00 uur: H. Mis. !
GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!!
ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!!
FAMILIEBERICHTEN!!
LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!
!Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!
!Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !
!Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!
!Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572!!Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!
!Vrijwilligers!!!!
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!
!.!!!!!H. LAMBERTUS!

! Pastorie!!!!Kerkplein  8!!!tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !
!Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki!!tel: 5453362!
! !! MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !
!Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!
!H. CATHARINA!
!Pastorie!!! !Kerkplein  8!!!tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen!!        O.L. Vrouwestraat 127!!tel: 0628223807!
!Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!         !!                NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije!!tel: 5460675!
!  !MISTIJDEN    !! Zo    09.45 uur!!Ma  19.00 uur!!

!Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !
!Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.!Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Ex cl usieve l ing er ie,  bad -  en stran dkl e-
ding

M a r k t  4 1  -  T e l . : ( 04 5 )  5 4 5  7 2  0 3  -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa, Tel. 045-88 88 542TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktij kadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60    
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie kunnen staan
Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Adverteer in ons parochieblad

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com  Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk

webdesign 

ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !
!OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !
! VREDE!

Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !
!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !
!2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !
!3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE  *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’Ortye een einde gekomen. Een briljant 
advocaat, die tegelijkertijd integer was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
anderen ten diensten. Zijn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toen zijn gezondheid steeds meer te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. 
!ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!
!FAMILIEBERICHTEN!
!ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!!

LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar  
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar  l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar  l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!!
HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!!
LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!                
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3! donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:! Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:! Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 ! vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:! ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 ! zaterdag 7 februari!
Thema:! ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!!
Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. !
Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!!

H. LAMBERTUS !!
Zaterdag 17 januari  18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari  11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari  19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari  18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari  11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari  19.00 uur: H. Mis. !
GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!!
ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!!
FAMILIEBERICHTEN!!
LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!
!Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!
!Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !
!Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!
!Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572!!Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!
!Vrijwilligers!!!!
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!
!.!!!!!H. LAMBERTUS!

! Pastorie!!!!Kerkplein  8!!!tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !
!Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki!!tel: 5453362!
! !! MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !
!Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!
!H. CATHARINA!
!Pastorie!!! !Kerkplein  8!!!tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen!!        O.L. Vrouwestraat 127!!tel: 0628223807!
!Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!         !!                NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije!!tel: 5460675!
!  !MISTIJDEN    !! Zo    09.45 uur!!Ma  19.00 uur!!

!Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !
!Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.!Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42 Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Exclusieve lingerie, bad- en strandkle-
ding

Markt 41 - Tel.: (045) 545 72 03 -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa,Tel. 045-88 88 542 TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktijkadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60     
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Adverteer in ons parochieblad

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk

webdesign 

ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !!
OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !!
VREDE!
Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !!
2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !!
3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE   *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’O rtye een einde gekomen. E en br ilj ant 
advocaat , die tegelij kertijd intege r was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
ande ren ten diensten . Zi jn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toe n zijn gezondheid steed s mee r te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. !

ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!!
FAMILIEBERICHTEN!!
ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!
!LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar 
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!
!HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!
!LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!               
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3!donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:!Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:!Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 !vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:!ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 !zaterdag 7 februari!
Thema:!ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!
!Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. 
!Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!
!H. LAMBERTUS !
!Zaterdag 17 januari 18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari 11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari 19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari 18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari 11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari 19.00 uur: H. Mis. 
!GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!
!ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!
!FAMILIEBERICHTEN!
!LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!!
Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!!
Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !!
Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!!
Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572! ! Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!!
Vrijwilligers! ! ! !
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!!
.! ! ! ! ! H. LAMBERTUS!!
Pastorie! ! ! ! Kerkplein  8! ! ! tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !!
Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki! ! tel: 5453362!!
 ! !  MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !!

Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!!
H. CATHARINA!!

Pastorie! ! !  ! Kerkplein  8! ! ! tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen! !         O.L. Vrouwestraat 127! ! tel: 0628223807!!
Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!          ! !                 NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije! ! tel: 5460675!!
  ! MISTIJDEN    !!  Zo    09.45 uur! ! Ma  19.00 uur! !

! Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !!
Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.! Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

mediator | scheidingsbemiddelaar
nalatenschapsafwikkeling

Zaterdag 28 april   
18.00 uur, gestichte jrd. Piet en Maria There-
sia Peters-Schrijvers;  
gestichte jrd. Walther Eussen. 
Zondag 29 april   
11.00 uur, jrd. Marcel Jozef Thevissen en 
Catharina Maria Thevissen-Habets.  

reiniging graf- of urnmonument | onderhoud kleine beplanting 
begeleiding grafbezoek



Zondag 1 april  1e Paasdag 
DAMESKOOR samen met het PETRUSKOOR.
Extra maandcollecte.
09.45 uur, jrd. ouders Buck–Claessen en kin-
deren; jrd. echtlieden Gouder de Beauregard–
Buck; jrd. ouders Ploum–Aelmans; jrd. Karel 
Houppermans Leo Houppermans en ouders; 
Eduard Fillet; Ellen Stuurman–van Loo;
Miets Groten–van Ooijen; ouders van Ooijen–
Dirven en fam; ouders Groten–Grouls en fam; 
Jo en Carola Groten-de Kan.
Maandag 2 april 2e Paasdag
09.45 uur, Miets Groten–van Ooijen; ouders 
van Ooijen–Dirven en fam; ouders Groten–
Grouls en fam; Jo en Carola Groten-de Kan.
Woensdag 4 april 09.00 uur
09.00 uur, voor een bijzondere intentie.
Zondag 8 april  Beloken Pasen
09.45 uur, jrd. ouders Hermans–Savelkoul; 
jrd. Peter Schaefer.
Maandag 9 april
18.00 uur, boeteviering communicanten.
18.40 uur, rozenkrans.
19.00 uur, voor een bijzondere intentie.
Woensdag 11 april
09.00 uur, voor alle zieken.
Zaterdag 14 april
11.00 uur, doopdienst Nane Deckers.
Zondag 15 april  DAMESKOOR
09.45 uur, Hein, Hub en May Op den Kamp; 
Jo Dorscheidt; Herbert Vilain; Karel en Leo 
Houppermans.
Maandag 16 april
18.40 uur, rozenkrans.
19.00 uur, voor alle zieke parochianen.

Woensdag 18 april
09.00 uur, voor een bijzondere intentie.
Zondag 22 april
09.30 uur, H. Mis waarin de kinderen van Bs. 
St. Ursula hun 1e H. Communie ontvangen. 
Extra maandcollecte.
jrd. Lies Coenen–Palmen; Désireé Tummers.
Maandag 23 april
18.40 uur, rozenkrans. 19.00 uur, Karel en Leo 
Houppermans.
Woensdag 25 april
09.00 uur, voor een bijzondere intentie.
Zondag 29 april
09.45 uur, Karel en Leo Houppermans; Katy 
Doveren-Zitsen.
Maandag 30 april
18.40 uur, rozenkrans. 19.00 uur, voor alle 
zieke parochianen.

H. CATHARINA

TATJANA TOMA

HAIRSTYLING

Prijslijst
Dames       Heren
Wassen knippen € 11,-      Knippen    € 11,-
Wassen watergolf / 
föhnen  € 16,50      Tondeuse  € 7,50
Verven en stylen
vanaf

 
€

 
34,50

Permanent all in
vanaf

  
€

 
50,-

Kinderen knippen tot 12 jaar        € 7,50

Gerard Doustraat 1
6464 AX  Kerkrade
T. 045 - 535 09 34

Tevens thuiskapster voor ouderen
en mensen slecht ter been

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Ex cl usieve l ing er ie,  bad -  en stran dkl e-
ding

M a r k t  4 1  -  T e l . : ( 04 5 )  5 4 5  7 2  0 3  -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa, Tel. 045-88 88 542TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktij kadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60    
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie kunnen staan
Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Adverteer in ons parochieblad

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com  Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk

webdesign 

ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 

Parochieblad

H. LAMBERTUS

H. CATHARINA

Parochieblad

H. LAMBERTUS

H. CATHARINA

39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !
!OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !
! VREDE!

Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !
!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !
!2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !
!3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE  *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’Ortye een einde gekomen. Een briljant 
advocaat, die tegelijkertijd integer was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
anderen ten diensten. Zijn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toen zijn gezondheid steeds meer te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. 
!ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!
!FAMILIEBERICHTEN!
!ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!!

LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar  
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar  l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar  l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!!
HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!!
LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!                
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3! donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:! Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:! Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 ! vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:! ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 ! zaterdag 7 februari!
Thema:! ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!!
Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. !
Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!!

H. LAMBERTUS !!
Zaterdag 17 januari  18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari  11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari  19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari  18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari  11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari  19.00 uur: H. Mis. !
GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!!
ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!!
FAMILIEBERICHTEN!!
LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!
!Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!
!Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !
!Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!
!Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572!!Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!
!Vrijwilligers!!!!
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!
!.!!!!!H. LAMBERTUS!

! Pastorie!!!!Kerkplein  8!!!tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !
!Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki!!tel: 5453362!
! !! MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !
!Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!
!H. CATHARINA!
!Pastorie!!! !Kerkplein  8!!!tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!!!Nassaustraat  39!!tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen!!        O.L. Vrouwestraat 127!!tel: 0628223807!
!Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!         !!                NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije!!tel: 5460675!
!  !MISTIJDEN    !! Zo    09.45 uur!!Ma  19.00 uur!!

!Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !
!Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.!Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!



ST. PETRUS - MARIA TENHEMELOPNEMING
Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding van 08.00 t/m 09.00u.

Zaterdag 31 maart 
20.30 uur, Paaswake in de Lambertuskerk. 
Zondag 1 april Pasen 
11.00 uur, H. Mis m.m.v. het ‘Familiekoor’. 
6 wkd. Fieny v.d. Bogaard-Jurgen; Fien 
Görtzen; ouders Vreuls-Eijdems en ouders 
Vreuls-Becholz; ouders v. Wersch-Rosenbaum 
en Frans; ouders Bremmers-Vreuls en Annie; 
pastoor Con Dogge; Jan Richter; ouders 
Küppers-Hundscheid en Frans Schoenmakers; 
Bär Roumen; Herman Mingeleers. 
Maandag 2 april 2e Paasdag 
11.00 uur, GEEN H. Mis. 
Dinsdag 3 april / Woensdag 4 april 
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 5 april 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur , voor 
ons geestelijk welzijn. 
Vrijdag  6 april 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 8 april 
11.00 uur, H. Mis met samenzang. 
gestichte jrd. ouders Pöttgens-Handels; Frans 
Smeets; Nol van Keeken;  
Leny Benders. 
Dinsdag 10 april / Woensdag 11 april   
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 12 april 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur, voor 
ons geestelijk welzijn. 
Vrijdag 13 april 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 15 april 
11.00 uur, H. Mis m.m.v. ‘Petruskoor’. 
gestichte jrd. ouders Vreuls-Eijdems; 
gestichte jrd. Pé Görtzen; jrd. Jo Ritzerfeld; Jan 
Richter; Fieny v.d. Bogaard-Jurgen; Herman 
Mingeleers. 
Dinsdag 17 april / Woensdag 18 april   
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 19 april 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur, jrd. 
Ben Berns. 
Vrijdag  20 april 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 

Zondag 22 april. 
11.00 uur, H. Mis m.m.v. ‘Familiekoor’. 
6 wkd. Truus Trags-Ottenheijm; jrd. Leo 
Habets; jrd. ouders Honnef-Mingers en zoon 
André; Leny Benders; Frans Michorius (verj.); 
Harrie Thelen. 
Dinsdag 24 april / Woensdag 25 april   
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 26 april 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur , voor 
ons geestelijk welzijn
Vrijdag  27 april 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 29 april 
11.00 uur, H. Mis met samenzang. 
Trautje Hanneman-Ederveen; Jan Richter; 
Frans Schoenmakers; Fieny v.d. Bogaard-Jur-
gen; Herman Mingeleers. 



H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42 Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Exclusieve lingerie, bad- en strandkle-
ding

Markt 41 - Tel.: (045) 545 72 03 -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa,Tel. 045-88 88 542 TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktijkadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60     
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Adverteer in ons parochieblad

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk

webdesign 

ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !!
OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !!
VREDE!
Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !!
2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !!
3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE   *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’O rtye een einde gekomen. E en br ilj ant 
advocaat , die tegelij kertijd intege r was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
ande ren ten diensten . Zi jn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toe n zijn gezondheid steed s mee r te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. !

ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!!
FAMILIEBERICHTEN!!
ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!
!LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar 
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!
!HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!
!LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!               
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3!donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:!Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:!Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 !vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:!ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 !zaterdag 7 februari!
Thema:!ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!
!Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. 
!Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!
!H. LAMBERTUS !
!Zaterdag 17 januari 18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari 11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari 19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari 18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari 11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari 19.00 uur: H. Mis. 
!GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!
!ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!
!FAMILIEBERICHTEN!
!LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!!
Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!!
Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !!
Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!!
Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572! ! Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!!
Vrijwilligers! ! ! !
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!!
.! ! ! ! ! H. LAMBERTUS!!
Pastorie! ! ! ! Kerkplein  8! ! ! tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !!
Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki! ! tel: 5453362!!
 ! !  MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !!

Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!!
H. CATHARINA!!

Pastorie! ! !  ! Kerkplein  8! ! ! tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen! !         O.L. Vrouwestraat 127! ! tel: 0628223807!!
Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!          ! !                 NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije! ! tel: 5460675!!
  ! MISTIJDEN    !!  Zo    09.45 uur! ! Ma  19.00 uur! !

! Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !!
Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.! Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42 Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Exclusieve lingerie, bad- en strandkle-
ding

Markt 41 - Tel.: (045) 545 72 03 -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa,Tel. 045-88 88 542 TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktijkadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60     
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73
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Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk
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ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !!
OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !!
VREDE!
Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !!
2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !!
3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE   *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’O rtye een einde gekomen. E en br ilj ant 
advocaat , die tegelij kertijd intege r was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
ande ren ten diensten . Zi jn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toe n zijn gezondheid steed s mee r te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. !

ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!!
FAMILIEBERICHTEN!!
ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!
!LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar 
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!
!HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!
!LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!               
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3!donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:!Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:!Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 !vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:!ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 !zaterdag 7 februari!
Thema:!ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!
!Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. 
!Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!
!H. LAMBERTUS !
!Zaterdag 17 januari 18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari 11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari 19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari 18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari 11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari 19.00 uur: H. Mis. 
!GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!
!ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!
!FAMILIEBERICHTEN!
!LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!!
Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!!
Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !!
Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!!
Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572! ! Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!!
Vrijwilligers! ! ! !
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!!
.! ! ! ! ! H. LAMBERTUS!!
Pastorie! ! ! ! Kerkplein  8! ! ! tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !!
Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki! ! tel: 5453362!!
 ! !  MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !!

Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!!
H. CATHARINA!!

Pastorie! ! !  ! Kerkplein  8! ! ! tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen! !         O.L. Vrouwestraat 127! ! tel: 0628223807!!
Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!          ! !                 NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije! ! tel: 5460675!!
  ! MISTIJDEN    !!  Zo    09.45 uur! ! Ma  19.00 uur! !

! Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !!
Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.! Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42 Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Exclusieve lingerie, bad- en strandkle-
ding

Markt 41 - Tel.: (045) 545 72 03 -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa,Tel. 045-88 88 542 TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktijkadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60     
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Adverteer in ons parochieblad

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk

webdesign 

ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !!
OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !!
VREDE!
Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !!
2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !!
3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE   *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’O rtye een einde gekomen. E en br ilj ant 
advocaat , die tegelij kertijd intege r was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
ande ren ten diensten . Zi jn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toe n zijn gezondheid steed s mee r te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. !

ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!!
FAMILIEBERICHTEN!!
ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!
!LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar 
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!
!HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!
!LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!               
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3!donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:!Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:!Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 !vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:!ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 !zaterdag 7 februari!
Thema:!ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!
!Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. 
!Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!
!H. LAMBERTUS !
!Zaterdag 17 januari 18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari 11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari 19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari 18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari 11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari 19.00 uur: H. Mis. 
!GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!
!ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!
!FAMILIEBERICHTEN!
!LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!!
Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!!
Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !!
Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!!
Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572! ! Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!!
Vrijwilligers! ! ! !
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!!
.! ! ! ! ! H. LAMBERTUS!!
Pastorie! ! ! ! Kerkplein  8! ! ! tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !!
Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki! ! tel: 5453362!!
 ! !  MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !!

Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!!
H. CATHARINA!!

Pastorie! ! !  ! Kerkplein  8! ! ! tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen! !         O.L. Vrouwestraat 127! ! tel: 0628223807!!
Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!          ! !                 NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije! ! tel: 5460675!!
  ! MISTIJDEN    !!  Zo    09.45 uur! ! Ma  19.00 uur! !

! Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !!
Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.! Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42 Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Exclusieve lingerie, bad- en strandkle-
ding

Markt 41 - Tel.: (045) 545 72 03 -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa,Tel. 045-88 88 542 TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktijkadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60     
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Adverteer in ons parochieblad

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk

webdesign 

ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !!
OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !!
VREDE!
Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !!
2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !!
3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE   *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’O rtye een einde gekomen. E en br ilj ant 
advocaat , die tegelij kertijd intege r was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
ande ren ten diensten . Zi jn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toe n zijn gezondheid steed s mee r te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. !

ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!!
FAMILIEBERICHTEN!!
ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!
!LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar 
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!
!HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!
!LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!               
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3!donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:!Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:!Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 !vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:!ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 !zaterdag 7 februari!
Thema:!ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!
!Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. 
!Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!
!H. LAMBERTUS !
!Zaterdag 17 januari 18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari 11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari 19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari 18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari 11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari 19.00 uur: H. Mis. 
!GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!
!ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!
!FAMILIEBERICHTEN!
!LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!!
Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!!
Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !!
Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!!
Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572! ! Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!!
Vrijwilligers! ! ! !
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!!
.! ! ! ! ! H. LAMBERTUS!!
Pastorie! ! ! ! Kerkplein  8! ! ! tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !!
Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki! ! tel: 5453362!!
 ! !  MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !!

Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!!
H. CATHARINA!!

Pastorie! ! !  ! Kerkplein  8! ! ! tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen! !         O.L. Vrouwestraat 127! ! tel: 0628223807!!
Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!          ! !                 NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije! ! tel: 5460675!!
  ! MISTIJDEN    !!  Zo    09.45 uur! ! Ma  19.00 uur! !

! Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !!
Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.! Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42 Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Exclusieve lingerie, bad- en strandkle-
ding

Markt 41 - Tel.: (045) 545 72 03 -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa,Tel. 045-88 88 542 TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktijkadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60     
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !!
OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !!
VREDE!
Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !!
2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !!
3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE   *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’O rtye een einde gekomen. E en br ilj ant 
advocaat , die tegelij kertijd intege r was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
ande ren ten diensten . Zi jn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toe n zijn gezondheid steed s mee r te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. !

ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!!
FAMILIEBERICHTEN!!
ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!
!LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar 
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!
!HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!
!LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!               
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3!donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:!Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:!Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 !vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:!ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 !zaterdag 7 februari!
Thema:!ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!
!Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. 
!Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!
!H. LAMBERTUS !
!Zaterdag 17 januari 18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari 11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari 19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari 18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari 11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari 19.00 uur: H. Mis. 
!GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!
!ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!
!FAMILIEBERICHTEN!
!LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!!
Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!!
Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !!
Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!!
Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572! ! Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!!
Vrijwilligers! ! ! !
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!!
.! ! ! ! ! H. LAMBERTUS!!
Pastorie! ! ! ! Kerkplein  8! ! ! tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !!
Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki! ! tel: 5453362!!
 ! !  MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !!

Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!!
H. CATHARINA!!

Pastorie! ! !  ! Kerkplein  8! ! ! tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen! !         O.L. Vrouwestraat 127! ! tel: 0628223807!!
Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!          ! !                 NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije! ! tel: 5460675!!
  ! MISTIJDEN    !!  Zo    09.45 uur! ! Ma  19.00 uur! !

! Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !!
Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.! Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!

HEILIG HART VAN JEZUS
Zaterdag 31 maart
20.30 uur, Paaswake in de Lambertuskerk. 
Zaterdag 7 april
18.00 uur, H. Mis met samenzang.
6 wkd. Mia Krewinkel-Hubben; Daniëlla 
Lohman. 
Zaterdag 14 april
18.00 uur, H. Mis met samenzang.
Cillie Geelen- Kersten .
Zaterdag 21 april
18.00 uur, H. Mis met samenzang.
Mia Krewinkel-Hubben.
Zaterdag 28 april
18.00 uur, H. Mis met samenzang.
Voor ons geestelijk welzijn.

Dautzenbergstr. 19 - 6411 LA Heerlen
Tel: (045) 5715291 - www.capolino.nl

óók voor
Doop - Communie - Bruidskleding

H.H.M. POOK
CONSULTANCY

Economiestraat 39 / BU 18
6433 KC  HOENSBROEK

Postbus 2649
6401 DC  HEERLEN

Telefax: (045) 523 73 42 Telefoon: (045) 521 22 30

  

Ploum-Gillessen b.v.
VERWARMING-SANITAIR-DAKWERKEN

Een nieuwe
badkamer nodig?

Oranjestraat 18     -     Kerkrade     -     Tel. (045) 545 31 86

Exclusieve lingerie, bad- en strandkle-
ding

Markt 41 - Tel.: (045) 545 72 03 -

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

TELEFOON (045) 545 20 33   -  6461 EP  KERKRADE

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat

Autorijschool 

Abtenlaan 
646
Tel. 
Mob

Goebbels

Kerres

Uw 

Maat 49, Kirchroa,Tel. 045-88 88 542 TT

Adverteer in ons parochieblad

Optiek Bemelmans
Het beste adres 

voor brillen en contactlenzen

Markt 28 - Kerkrade
Tel. (045) 545 26 18

www.bemelmansoptiek.nl

Psychomarker Consulting
Praktijk voor coaching & counseling
Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktijkadres: 

Deken Quodbachlaan 21  Tel.: 045 - 546 12 60     
6461 XP  KERKRADE http://www.psychomarker.com  

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86 

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl 

www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97
Kerkrade, Schifferheidestraat 7 -  Landgraaf, Stationsplein 67

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS
Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw 

advertentie
kunnen staan

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86  

v.o.f.

"OPENT DEUREN"

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

Vakmanschap in  openen,
s lu i ten en afs lu i ten

MARKT 36 - 6461 EC  KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Adverteer in ons parochieblad

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com

info@boekhandeldeurenberg.nl  •  deurenberg@thuiskantoor.com Voor al uw boeken, 
kantoorartikelen 
en (familie)drukwerk

webdesign 

ontwerp

print 

druk

 Marktstraat 23 • Kerkrade 

www.boekhandeldeurenberg.nl              www.deurenberg.nl

Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade
T. 045 - 543 07 26  |  M. 06 - 547 444 06   
eMail: R.Kuffen@i-procura.com 
www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824, 5456907 of kijk op 
www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 
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39 e jaargang        nr. 20       22-11–2014    !!
OP WEG!
In het geroezemoes kondigde het getik van de 
wandelstok de twee kameraden aan. Zeg maar, 
gezworen kameraden. Vanaf de kleutertijd 
trokken zij al met elkaar op. In de mijn hadden 
ze zelfs jaren dezelfde ʻsjiechtenʼ gedraaid en in 
de zelfde pijler gewerkt. Als het weer het toeliet 
kuierden zij nu hun dagelijks gangetje. Die 
ochtend had een blauwe hemel hen op pad 
gezet. Hun adem blies wolkjes in de vrieslucht. 
Winkelende mensen deden met enige haast hun 
boodschappen. !
In het verleden hadden zij het drukker gezien. 
Toch gezellig met al die koopjesmensen. Nu 
staarden grote winkelramen, die een diepe 
leegte verbergen, hen beiden aan. Als een 
lopende film vertelt een soort stripverhaal op de 
ramen aangebracht de voorbijgangers over het 
te verwachten nieuwe winkelcentrum en 
passage. Kerkrade op de schop. !
“Van de schop zie ik nog niet veel”, zei Frens, 
die met zijn wandelstok naar het stripverhaal 
wees.!
Op een van de grote etalageramen prijkte 
Sinterklaas te paard. Een Zwarte Piet 
beteugelde het paard, een ander strooide 
rijkelijk pakjes over het raam. !
“Wij zagen er niet anders uit, als we in de kooi 
de schacht werden opgetrokken op weg naar 
het badlokaal. Met witomrande ogen keken we 
in elkaars zwarte gezichten”, opperde der Hain. !

“Koelpieten” noemde de volksmond de 
ondergrondse mijnwerker. Geen mens, die aan 
deze benaming aanstoot nam. Bovendien was 
nog er sprake van ander ´pieten´ de 
“pietenberen”. Zij bevolkten de kantoren. 
Verheffend was het taalgebruik niet, maar om 
van discriminatie te spreken, zou te ver gaan, 
oordeelden Frens en Hain.  !
Zonder stok kon Frens langere afstanden niet 
belopen. Met de jaren was het rechterbeen 
meer gaan opspelen. Zijn drilboor had 
nauwelijks een laatste brok kool van het dak 
verwijderd of!
een brok steen was uit het dak op zijn 
rechterbeen gevallen, dat hij zijwaarts had 
uitgestrekt. Onderbeen en enkel hadden het 
moeten ontgelden. !
Hain knoopte zijn jack aan de kraag dicht 
vanwege de koude bries, die zich opeens heftig 
liet voelen. De vrieslucht had de dauw op de 
bank nabij der Joep tot een laagje rijp gevormd. 
Zij voelden hoe hun lichaamswarmte en de rijp 
stuivertje wisselden toen zij gingen zitten. De 
brandweer, die een reusachtige kerstboom 
midden op de markt op zijn plaatst tilde kreeg 
hun volle aandacht. !
“Wen deë mer stjoa bliet bei inne sjtoefwink”, 
uitte Frens bedenkelijk. !
“Die jonge boersje weëde doa waal veëdieg 
mit”, stelde Hain hem gerust. !
Andere brandweerlieden hingen verlichting in de 
bomen, die de markt omringen.!
 !
NAAR!

40 e jaargang        nr.  1       17-01-2015    !!
VREDE!
Over vrede is de afgelopen kersttijd veel 
gezegd, geschreven en gepreekt. Zelf 
hebben we het woord vrede misschien vaak 
uitgesproken bij de kerst- en/of 
nieuwjaarswensen. De vrede houdt ons, als 
het goed is, allemaal bezig. Vaak wordt hier 
gedacht aan de vrede in oorlogsgebieden, 
de vrede veraf, maar ook de vrede in onze 
eigen familiekring en ons eigen hart. We 
zouden het iedereen gunnen, een vredige 
Kerst, een vredig Nieuwjaar. Vrede heeft 
alles te maken met rust, eenheid en 
verdraagzaamheid. !
Ook als gelovigen streven wij naar vrede. 
Sinds kort is dit een gebaar geworden in de 
zondagse eucharistievieringen tijdens de 
vrederitus. In de vrederitus smeken de 
gelovigen de vrede en eenheid voor de Kerk 
en voor heel het mensdom af en brengen ze 
tegenover elkaar hun wederzijdse liefde tot 
uitdrukking. De vrederitus was altijd al 
onderdeel van de eucharistieviering maar 
wordt nu extra onderstreept door het 
vredesgebaar. !
De vrederitus bestaat in de vernieuwde 
misliturgie uit drie delen: 1. het vredesgebed 
van de priester, 2. de vredewens van de 
priester gericht op de gemeenschap en haar 
antwoord 3. een vredesgebaar van priester 
en gelovigen onderling. !!

1. Het vredesgebed. !
"Heer Jezus Christus, !
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: !
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", !
let niet op onze zonden !
maar op het geloof van uw kerk; !
vervul u belofte: !
geef vrede in uw naam en maak ons één." !
Het vredesgebed is een bede om het in 
vervulling gaan van de belofte van de vrede 
zoals die in het evangelie van Johannes 
opgetekend is: "Vrede laat Ik u na, mijn 
vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die 
geeft, geef Ik hem u." !!
2. De vredewens van de priester. !
De echte vrede komt van Christus. Deze 
vrede wenst de priester de gelovigen toe: 
"De vrede des Heren zij altijd met u." Deze 
vrede wensen ook de gelovigen de priester 
toe: "En met uw geest." !!
3. Het vredesgebaar van de priester en 
gelovigen onderling. !
De aardse kerk, het volk van God weet zich 
één met de priester in de vurige wens om de 
vrede van Christus te ontvangen en om deze 
door te geven aan de anderen. Wie met 
Christus verbonden is, sluit zich niet af voor 
anderen, maar heeft slecht één wens: dat 
ook de anderen vervuld worden van deze 
vrede van Christus, opdat allen één worden 
in de Heer. Dit kan tot uitdrukking worden 
gebracht door een omarming of een 

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij 
het tienermoederproject, het 
schuldsanerings project, bij het project 
ʻbeursvloerʼ, ze zette zich in om 
vluchtelingen op te vangen. Er zijn voor de 
ander. Dat was ze letterlijk tot het einde toe. 
Er is over Ankie ongetwijfeld nog heel te 
vertellen. Ze was sterk, fier,  zichzelf 
wegcijferend, slim, eerlijk, loyaal, oprecht, 
chique en mooiʼ, om maar enkele woorden te 
noemen waarmee haar familie haar leven 
met grove penseelstreken heeft getekend. 
En bij ieder van die woorden horen verhalen 
en voorbeelden. Moge ze een troost zijn, nu 
ze van ons is heen gegaan.!
GER RINKENS  * 14-12-1932  + 28-12-2014!
Op 82-jarige leeftijd is aan het leven van Ger 
Rinkens een einde gekomen. Geboren in de 
Holz, zou hij – samen met vrouw en kinderen 
– gaan wonen in de deken Quodbachlaan, 
vanwaar hij de kerk – niet alleen op zondag 
– bezocht om er zijn geloof te voeden. Maar 
ook Wittem, het klooster in Mamelis en de 
Antoniusdinsdagen werden door hem trouw 
bezocht. Hij was een man van de muziek en 
in drie mannenkoren was hij jarenlang actief 
lid. Ger Rinkens was een man van eenvoud, 
die voor zichzelf niets vroeg maar vol 
aandacht was voor zijn naasten. Vooral 
vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren alles voor hem. 
Een man van weinig woorden, maar van een 
diep geloof en vol begrip en aandacht voor 
zijn naasten. Terwijl hij ʼs avonds nog genoot 
van de muziek, kwam enkele uren later 
onverwacht een einde aan zijn leven. We 
missen in hem een fijne man. Dat hij moge 
rusten in vrede!
PIET L’ORTYE   *20-05-1922 +03-01-2015 
Op 92-jarige leeftijd is aan het leven van Piet 
L’O rtye een einde gekomen. E en br ilj ant 
advocaat , die tegelij kertijd intege r was en 
behulpzaam. Velen heeft hij vijfenzestig jaar lang 
met zijn kennis van zaken als advocaat terzijde 
gestaan. Maar ook als vrijwilliger stond hij meer 
dan vijfentwintig jaar in diverse schoolbesturen 
ande ren ten diensten . Zi jn grote schat was 
evenwel zijn gezin: vrouw en kinderen, later de 
kleinkinderen en z’n eerste achterkleinkind, dat 
hij nog in handen mocht nemen. Een man die 
betrouwbaar en integer was, een man ook die kon 
genieten van eenvoudige zaken zoals het zelf 
koken, een wandeling door de natuur of het 
genieten van een goede wijn. De dag van zijn 
hartoperatie – 3 januari – beschouwde hij als een 

tweede verjaardag: nog 31 jaren werden aan zijn 
leven toegevoegd. Door de goede zorgen van zijn 
echtgenote en kinderen heeft hij ook de laatste 
jaren, toe n zijn gezondheid steed s mee r te 
wensen overliet, toch thuis kunnen doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen een pleitbezorger is 
geweest, nu in Christus een pleitbezorger hebben 
gevonden bij zijn hemelse Vader. !

ST. CATHARINA !
ZONDAG 18 JAN 09.45 uur; Mathieu van 
Mouche. !
MAANDAG 19 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille. jrd. ouders Thomas-Peters en 
Toon. !
ZONDAG 25 JAN 09.45 uur; EXTRA 
MAANDCOLLECTE. 2 collecte voor onze 
kerk. jrd. ouders Jeurissen-Handels, jrd Theo 
Meijers,Tiny Amkreutz-Ploum, Wiel 
Römgens, Lenie Kochen. !
MAANDAG 26 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 
19.00 uur; Noveen O.L.V. Wonderdadige 
Medaille!!
FAMILIEBERICHTEN!!
ALBERT VAN LOO *25-06-1928  + 
25-12-2014 Crematie!
Op 86-jarige leeftijd is Albert van Loo van 
ons heen gegaan. Geboren aan de 
Nieuwstraat in Bleijerheide, waar hij als 
jongste in een gezin van zes kinderen, zou 
hij na heel wat verhuizingen ook in Kerkrade 
weer terugkeren, waar hij de laatste jaren in 
de Lückerheide verpleegd moest worden. 
Als gymnastiekleraar begonnen, zou hij 
vervolgens als inspecteur lichamelijke 
opvoeding in heel het land werkzaam zijn. 
Uit het huwelijk met Mia Speck werden twee 
zonen, Pedro en Marcel, geboren, die in de 
voetsporen van hun vader zouden treden en 
hetzelfde beroep kozen. Zijn grote hobby 
was het zelf rijden en verzorgen van zijn 
paard. Toen zijn krachten begonnen na te 
laten, keerde hij met zijn vrouw terug naar 
Kerkrade, waar zijn leven ook was 
begonnen. Op eerste kerstdag is hij in de 
Lückerheidekliniek ingeslapen. De dag van 
de geboorte van Christus, die geboren werd 
op aarde opdat wij geboren zouden kunnen 
worden voor de hemel. Moge hij rusten in 
vrede.!

handdruk jegens degene die rondom ons 
staan. Bekend of onbekend, dat doet er niet 
toe. Wij zijn immers broeders en zusters in 
de Heer. !
Na het vredesgebed en de vredewens van 
de priester worden de gelovigen door de 
diaken of priester uitgenodigd voor de 
vredewens: "Wenst elkaar de vrede (Offerte 
vobis pacem)". Na deze uitnodiging geven 
allen elkaar de vredewens. De vredewens is 
geen vriendelijke begroeting, maar een 
verwijzing naar de vrede die de verrezen 
Christus, aanwezig op het altaar, schenkt. 
Wie heeft niet de wens van een vredig leven. 
Leven in vrede met de ander. !
Ik nodig u allen van harte uit om voor deze 
vrede te bidden en elkaar tijdens de 
eucharistieviering een teken van de vrede 
van Christus te geven. !
Diaken H.Janssen!
!LITURGIEKALENDER           !
Zondag 18 januari, Tweede zondag door het jaar 
l.: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; tl.: 1 Kor. 6, 13c-15a + 
17-20; ev.: Joh. 1, 35-42 (B). 
Zondag 25 januari, Derde zondag door het jaar l: 
Jon. 3, 1-5 + 10; tl.: 1 Kor. 7, 29-31; ev.: Mc. 1, 
14-20 (B). 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar l.: 
Deut. 18, 15-20; tl.: 1 Kor. 7, 32-35; ev.: Mc. 1, 

21-28 (B).                             
ALGEMEEN!

DANK!
Graag willen wij een ieder – geestelijken, 
vrijwilligers, medewerkers, verenigingen en 
vele anderen – danken voor het mooie en 
waardige afscheid dat aan onze broer en 
heeroom, aan onze geliefde deken Arnold 
Borghans is gegeven. Door de inzet en 
belangstelling van velen, hebben we op een 
passende wijze afscheid kunnen nemen van 
hem, die negentien jaar als pastoor-deken 
zijn leven voor de Kerkraadse gemeenschap 
(en velen daarbuiten) heeft gegeven. Voor 
Uw meeleven en betrokkenheid: hartelijk 
dank. !
De familie en de kerkbesturen.!
!HOE VERDER!
Nu ons de deken is ontvallen, wachten wij 
op een besluit van de Bisdomleiding om de 
vacature van ʻpastoor-dekenʼ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ʻad interimʼ voorzitter 

van de kerkbesturen van de parochies van 
Kerkrade Centrum en Kerkrade Noord en zal 
– met de medewerking van de drie 
kerkbesturen en de vrijwilligers – zijn best 
doen alle parochiële werkzaamheden zo 
goed mogelijk voortgang te laten vinden. Om 
te vermijden dat sommige afspraken, die met 
de deken gemaakt zijn, vergeten worden, 
willen wij allen (verenigingen, maar ook 
individuen) die afspraken hebben gemaakt 
die wellicht alleen bij de deken bekend 
waren, vragen deze aan pastoor Kreuwels te 
laten weten (hanskreuwels@gmail.com of 
06.50.59.50.13).!
!LOURDESNOVEEN in de kerk van 
Chevremont!
Iedere avond van deze Lourdesnoveen, die 
als thema ʻDe vreugde van het Evangelieʼ 
heeft, zal de H.Mis gevierd worden om 19.00 
uur. Behalve op zaterdag en zondag: dan 
begint de H.Mis om 18.00 uur. Iedere dag 
worden de vespers een half uur vóór de 
H.Mis gezongen en een uur eerder wordt de 
rozenkrans gebeden. Behalve op de eerste 
en de laatste dag, wanneer de noveen 
begint en sluit met (enkel) de H.Mis om 
19.00 uur.!
DAG 1  !dinsdag 3 februari!               
ʻDe missionaire verandering van de Kerkʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!ʻUitdagingen van de huidige wereldʼ!
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, 
hulpbisschop van Roermond!
Koor:Zonkoor en Catharinakoor!
DAG 3!donderdag 5 februari!
16.00 uur.Mis met ziekenzalving in Hoog 
Anstel!
Thema:!Uitdagingen in de pastoraalʼ !
Priester:!H.E.H.Dr.L.Hendriks, docent Rolduc!
Koor:!Gem.kerk.zangkoor St.Johannes 
(Eygelshoven) en St.Jozef (Kaalheide)!
DAG 4 !vrijdag 6 februari!
14.30 uur.Maria-lof en ziekenzegening!
Thema:!ʻDe verkondiging van het Evangelieʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor C.J.A.Dogge!
Predikant:W.E.H.Diaken D.R.F.Houtema!
Koor:Con Amore !
DAG 5 !zaterdag 7 februari!
Thema:!ʻKerygma – de eerste evangelisatieʼ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!ʻHet opnemen van de armen in de 
maatschappijʼ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!ʻHet algemene welzijn en de 
maatschappelijke vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!ʻDe maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vredeʼ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!ʻVerkondigers van het evangelie 
met geestkrachtʼ !
Priester:!Z.H.Exc.Mgr.F.J.M.Wiertz, !
Koor: Petruskoor!
!Broederschap St. Sebastianus op naar 
hun 400 jarig jubileum.!
Na een bruisend 2014 opent  Broederschap 
St. Sebastianus 1617  het nieuwe 
verenigingsjaar met hun traditionele 
Sebastianusviering op zondag 25 januari. 
Het afgelopen jaar kende op 10 februari een 
hoogtepunt met het terugkomen van hun 
koningszilver. Echter op 4 december werd 
het jaar met een enorm dieptepunt 
afgesloten.  Op woensdag 10 december 
werd op zeer respectabele wijze met 
schutters-eer afscheid genomen van hun 
zeer gewaardeerd erelid Deken Borghans. 
Deken Borghans was in 1996 opgenomen in 
de Broederschap.  Vele jaren hebben de 
leden mogen genieten van zijn 
aanwezigheid, zijn visie en zijn adviezen. 
Deken Borghans was meer dan een erelid. 
Hij was een vriend van de vereniging en hun 
leden. Zij zullen hem tijdens de 
Sebastianusdag zeker missen en hem 
tijdens deze dag speciaal gedenken.    !
De Sebastianusviering zal volgens de 
bekende tradities verlopen.  Na de H. Mis 
van 11.00 uur in de Lambertuskerk zullen de 
leden het graf van Deken Borghans 
bezoeken. Na een korte lunch zal de 
traditionele rondgang door Kerkrade volgen.  
Tijdens het Koningsdiner bij Koning Geert 

zal zijn Koningsschild, vervaardigd door 
Edelsmid Bert Kreijen worden toegevoegd 
aan de zilveren historie van de 
Broederschap. 
!Sinds enige maanden wordt er een !
BIJBELCURSUS gegeven in de sacristie 
van de Lambertuskerk. Ofschoon het verhaal 
van de Goede Week de rode draad is van 
deze exegesecursus, kan men gerust ook 
een enkele avond bijwonen. De data van de 
volgende bijeenkomsten zijn de maandagen !
19 januari 2015!
2 februari!
23 februari!
9 maart!
23 maart!
We beginnen telkens om 20.00 uur en 
sluiten uiterlijk om 21.30 uur. Van harte 
welkom!!
!H. LAMBERTUS !
!Zaterdag 17 januari 18.00 uur: Deken 
Arnold Borghans; Trautje en Johan 
Krahmer; Frans Michorius; Resi Hendriks.  
Zondag 18 januari 11.00 uur: zesw.dienst 
Deken Arnold Borghans jaard. Ida Klara van 
de Ven-Fernkorn (s); jaard. Hub Fischer;; 
Wanda Schrijen 
Dinsdag 20 januari 19.00 uur: H. Mis. 
Zaterdag 24 januari 18.00 uur: jaard. Funs 
Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); jaard. 
Clairsje Hanraets-Scheeren. 
Zondag 25 januari 11.00 uur: levende en 
overleden leden Schuttersbroederschap St. 
Sebastianus; jaard. Jo Kuijpers; jaard. Giel 
Kleijnen; Fini Vinders-Buck, Toon Vinders 
en zoontje Roger. 
Dinsdag 27 januari 19.00 uur: H. Mis. 
!GLAS-IN-LOOD-RAAM ST.LAMBERTUS!
Op 20 december j.l. is een prachtig glas-in-
lood-raam van St.Lambertus in de 
St.Lambertuskerk ingezegend. Het is een 
fraai kunstwerk van Kerkradenaar Frans 
Nols, wiens werk al eerder in een 
tentoonstelling in onze gemeente meer 
bekendheid heeft gekregen. Toen de familie 
van Frans Nols vervolgens het glas-in-lood-
raam van St.Lambertus aan de gemeente 
schonk, bleek men hier reeds over een 

Lambertusraam te beschikken. Vandaar dat 
de gemeente besloten heeft dit raam aan de 
parochie in bruikleen te geven, waardoor het 
nu een plaats heeft gekregen bij de ingang 
van de kerk.!
!ANTONIUSNOVEEN!
Ook dit jaar,is aan de voorbereiding alsook !
aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel zorg besteed. Het centrale 
thema voor de vieringen zal de Bergrede 
zijn. De noveen zal elke dinsdag door een 
andere geestelijke worden verzorgd  ;!
Mgr.dr H Schnackers die de Noveen zal 
openen , verder Pastoor H.Kreuwels, pater 
F.Kusters, pater P.Wouters , 
past.M.Heemels, past.A.Caldelas 
Schwarz ,Past.C.Dogge , Past. R.Pisters 
diaken D.Houtema.!
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen;de gezamenlijke 
koren.st.Lambertusparochie Vocaal 
Ensemble Kerkrade , Mannenkoor David 
Spekholzerheide , Dameskoor parochie 
st.Catharina-Holz 
Kerk.Zangkoor .st.Johannes Eygelshoven , 
Vivian en Mariechelle Pouwels,!
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr.H.Winckels.!
Sámen kunnen wij deze noveen,die al vanaf 
1826 ononderbroken in onze st.Lambertus 
kerk wordt gehouden, in ere houden  door 
ons gebed ,ons zingend bidden en onze 
aanwezigheid.!
In de volgende uitgave van ons parochieblad 
kunt U het volledige programma verwachten.!
!FAMILIEBERICHTEN!
!LIZA STRUVER-FUCHS.  *30-10-1919 + 
04-12-2014 Crematie !
Hoe vaak zoeken mensen niet steun en 
kracht bij God, en ontvangen die ook ? 
Geloof  in de verrezen Heer en het gebed  
hebben Liza in moeilijke tijden  geholpen. Ze 
heeft het niet altijd even gemakkelijk gehad. 
Een gebed tot de Heer was een dagelijks 
ritueel,bij wie zij steun zocht én ontving.Vaak 
mochten wij haar begroeten in de H.Mis , in 
de St.Lambertuskerk .Hier kon zij als het 
ware nieuwe energie tanken. Liza hielp 
vaker mee met koperpoetsen en was 
steevast aanwezig bij het bidden van het  

rozenkransgebed. Wij moeten mensen zijn, 
die weten dat wij eens zullen sterven, maar 
zullen daarom ook des te bewuster kunnen 
genieten van het leven. De dood  die  in de 
ogen van mensen een einde lijkt ,een 
afgang, een ondergang, dát is voor God een 
nieuw begin…,een opgang. Dat is de hoop 
van vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij 
haar Schepper zijn  en voorgoed herenigd 
met allen die haar dierbaar waren.      !
JAN KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
75 jaar geleden werd Jan Kil geboren in de 
Holz, waar hij samen met twee broers en 
één zus opgroeide. Al jong zou hij in de 
slagerij gaan werken om dit ook te blijven 
doen tot zijn pensionering. Behalve zijn 
specialiteit, het maken van worsten en zʼn 
ʻeëpel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene 
barettenʼ, de commandoʼs, heeft hem 
gevormd tot de man die hij is geworden, tot 
het einde toe. Hij hield van ons, zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja 
heel bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote 
trots. Als een zorgzame, behulpzame man 
stond hij voor ons, en zovele anderen, klaar. 
Een half jaar na het gouden huwelijksfeest 
moest hij echter aan zijn laatste strijd 
beginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij 
ook deze laatste strijd aangaan: resoluut en 
standvastig, als een commando met 
opgeheven hoofd ten einde toe. De ziekte 
lijkt het gewonnen te hebben; wij vertrouwen 
er echter op dat hij het eeuwig leven 
gewonnen heeft. !
ANKIE THISSEN-BROUWERS * 
11-06-1956  + 27-12-2014!
Geboren aan de Markt in Kerkrade, groeide 
Ankie op in Bleijerheide in een gezin van 
drie kinderen. Al jong verloor ze haar vader 
en vier jaar geleden haar moeder. Ankie was 
een vrouw die in de eerste plaats aan de 
ander dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit 
zei ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaarʼ. En zo stimuleerde ze Lou 
om zijn talenten als kunstenaar te 
ontplooien, zoals ze dat altijd is blijven doen. 
Maar ook in haar werk bij Impact en andere 
welzijnsinstellingen was ze er 
onvoorwaardelijk voor de ander. En dan met 
name de ander die dringend om hulp 

ALGEMEEN!
Priesterwachtdienst.!
In geval van nood  pastorie H. Lambertus  tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!!
Opname in ziekenhuis. !
Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of 
ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!!
Ziekencommunie.!
De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U  de communie 
wenst te ontvangen meldt  dit op de pastorie van Uw parochie. !!
Gebed voor roepingen.!
Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!!
Kind en liturgie.!
Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.!
Info: H. Lambertus: Tel 5454572! ! Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!!
Vrijwilligers! ! ! !
In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.!
Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!!
.! ! ! ! ! H. LAMBERTUS!!
Pastorie! ! ! ! Kerkplein  8! ! ! tel: 5452238!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13!
E-Mail: hlambertus@zonnet.nl !!
Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:!
   !
 NL38 ABNA 0476 0644 30     NL24 INGB 0001 2114 09          NL45 RABO 0175 2006 45!
     Informatie betaling kerkbijdrage:     Dhr. E. Brudnitzki! ! tel: 5453362!!
 ! !  MISTIJDEN   Za   18.00 uur     Zo  11.00 uur     Di  19.00 uur     !!

Opgave misintenties op de pastorie :  Ma t/m  Vr  09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur!!
H. CATHARINA!!

Pastorie! ! !  ! Kerkplein  8! ! ! tel; 5452007!
Pastoor : H. Kreuwels!! ! Nassaustraat  39! ! tel: 5671870 / 06 50 59 50 13 !
B.g.g.: T. Pluijmen! !         O.L. Vrouwestraat 127! ! tel: 0628223807!!
Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade!
 !
          NL88 ABNA 0476 0419 96!          ! !                 NL28 RABO 0125 2833 93!
    Informatie betaling kerkbijdrage:      Dhr. F.Lahaije! ! tel: 5460675!!
  ! MISTIJDEN    !!  Zo    09.45 uur! ! Ma  19.00 uur! !

! Opgave misintenties in Dagkapel:  Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !!
Kosten H. Missen:  weekend  €  20.00    weekdiensten  € 10,00.! Kerkbijdrage: minimaal  € 84.00 
per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men 
zijn kerkbijdrage voldoet ).!

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s 
komen wij ook graag bij U aan huis!



PAROCHIEFEDERATIE KERKRADE
Parochie H. Lambertus
Kerkplein 8, 6461 EG  Kerkrade
( 045 545 22 38 / + kantoor.lambertus@pfkrd.nl

Parochie H. Catharina
p/a Kerkplein 8, 6461 EG  Kerkrade
( 045 545 20 07 / + kantoor.holz@pfkrd.nl
( 06 282 238 07 (Tiny Pluijmen)

Parochie St. Petrus-Maria Tenhemelopneming en Parochie H. Hart van Jezus
Nassaustraat 39, 6463 AS  Kerkrade
( 045 546 44 86 / + kantoor.chevremont@pfkrd.nl

Pastoraal team:
Deken  S. Nevelstein  ( 045 545 22 38 + secretaris.deken@pfkrd.nl
Pastoor H. Kreuwels ( 045 567 18 70   + pastoor.kreuwels@pfkrd.nl
Diaken D. Houtema     ( 045 545 71 54   + diaken.houtema@pfkrd.nl
Diaken P. van de Laarschot  ( 045 522 52 01   + diaken.vandelaarschot@pfkrd.nl

Opgave misintenties e.d.
H.Lambertus kantoor  ma + di + do + vr   10.00  t/m 13.00 uur
H. Catharina dagkapel  ma +  vr  09.30 t/m 10.30 uur
St. Petrus-Maria Tenhemelopneming en   
H. Hart van Jezus kantoor   vr  10.00 t/m 12.00 uur

Kosten H. Missen:   weekend en feestdagen ? 20,00  weekdiensten ? 10,00

Biechtgelegenheid:  na iedere H. Mis van maandag t/m vrijdag of na afspraak

Administratie / rekeningnummers / info kerkbijdrage:
Zie ook: http://pfkrd.nl/kerkbijdrage/  + kerkbijdrage@pfkrd.nl
H. Lambertus   NL24 INGB 0001 2114 09 ( 045 545 22 38 
H. Catharina   NL88 ABNA 0476 0419 96  ( 045 546 06 75
St. Petrus-Maria Tho.  NL31 RABO 0125 2004 04  ( 06 29 01 13 72
H. Hart van Jezus   NL95 RABO 0476 0459 24  ( 045 545 74 37
De overige niet vermelde bankrekeningnummers blijven eveneens in gebruik.

KERKBIJDRAGE:  bij minimaal € 100,00 per jaar, vrijstelling van kosten rouw- en trouwdiensten. 

Meer info op de site van Parochiefederatie Kerkrade: www.pfkrd.nl 
Kopij, suggesties en (bezorg)klachten gaarne via: webmaster@pfkrd.nl 


