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SACRAMENTSPROCESSIE 2018  JUBILEUM BISSCHOP FRANS WIERTZ 
In het mei nummer werd dit reeds aangekondigd. Zondag 10 juni vindt de 
jaarlijkse stadsprocessie In Kerkrade plaats. Een en ander begint om 09.30 uur bij 
het grote wegkruis achter de Catharinakerk in de Holz. Eregast is Mgr. Frans 
Wiertz, oud-bisschop van Roermond, die dit jaar zijn 50-jarig priesterfeest viert en 
het feit dat hij 25 jaar geleden de bisschopswijding ontving van kardinaal Simonis 
en vele andere bisschoppen. Meer dan 24 jaar heeft hij leiding gegeven aan het 
bisdom Roermond, als iemand die velen wist te verbinden. Hij zal gedurende de 
hele processie meelopen en Pontificale Assistentie verrichten bij de Plechtige 
Hoogmis van 11.00 uur, die na binnenkomst van de processie, wordt opgedragen 
in de H. Lambertuskerk. Na afloop van de Mis is, evenals de laatste twee jaar, 
een  gezellig samenzijn met een hapje en een drankje op het Kerkplein met 
muzikale omlijsting. Hier bent u in de gelegenheid om bisschop Frans Wiertz, 
'inne Kirchröadsjer Jong' de hand te schudden en op informele wijze te 
ontmoeten. Voor de duidelijkheid, dit is geen receptie maar een ontmoeting met 
hem en met elkaar. Van harte willen we velen onder u die zich met de bisschop 
en met onze parochiegemeenschap verbonden voelen uitnodigen voor dit grote 
feest. Deken S. Nevelstein 

 
STADSPROCESSIE 10 JUNI 2018 
Verzamelen bij het kruisbeeld aan de Bockstraat om 09.30 uur. 
De route is als volgt: 
Bockstraat, Rolduckerstraat, Oranjestraat, Hoofdstraat. 
Rustaltaar bij de kapel van de Paters Sacramentijnen aan de Hoofdstraat. 
Hoofdstraat, Grupellostraat, Stationsstraat, Putgang, Kapellaan, Kerkplein. 
Aansluitend: H. Mis in de Lambertuskerk. 



HEILIG VORMSEL EN HEILIGE COMMUNIE 
In het weekend van Pinksteren vond op zaterdagavond het Heilig Vormsel plaats 
in de kerk van Chevremont en op zondagochtend in de Lambertuskerk. Beide 
vieringen muntten uit in enthousiasme en levendigheid mede dankzij twee 
geweldige koren: New Generation uit Merkelbeek en Gioia uit Ubach over 
Worms. Het begon zelfs een beetje de lijken op de stemming die je tegenkomt in 
films over Whoopy Goldberg 'Sisters Act' waarbij een hele kerk gegrepen wordt 
door het enthousiasme van een Gospelkoor. In ieder geval was het vuur van de 
H. Geest duidelijk ervaarbaar en mogen we terugkijken op twee fantastische 
vieringen. Liefst 5 communievieringen hebben plaatsgevonden waarvan 1 in de 
Lambertuskerk, 1 in de Catharinakerk en 3 in Chevremont. Ook deze vieringen 
waren stuk voor stuk uitstekend verzorgd en voorbereid op de eerste plaats door 
pastoor Hans maar ook door ouders, vrijwilligers uit onze parochies en 
leerkrachten van een aantal basisscholen. Het doet gewoon goed wanneer 
kinderen en ouders gewoon een stukje vreugde in het geloof hebben kunnen 
vinden of herontdekken. Erg verheugend is ondertussen dat zich nogal wat 
jongens en meisjes hebben aangemeld om misdienaar te worden in een van onze 
kerken en bijna allemaal hebben ze dit een paar keer kunnen meebeleven in de 
tijd van voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Daarmee is die Eerste 
Heilige Communie gelukkig niet meer meteen een soort 'laatste Heilige 
Communie' maar een weg met Jezus waarop een eerste stap is gezet en waar 
nog heel wat stappen mogen volgen. Wij mogen terugkijken op hartverwarmende 
ontmoetingen met zo'n 130 jongens en meisjes, hun ouders en gezinnen en nog 
heel wat anderen die er getuigen van zijn geweest. 
 
H. VORMSEL 
Op zaterdag 19 mei j.l ontvingen de kinderen van Bs. De Steltloper en Bs. De 
Blokkenberg, het H.Vormsel in de kerk van St. Petrus - Maria Tenhemelopneming 
te Chevremont.  
Swen Augenbroe, Bryan Bronneberg, Chimène Claessen, Stijn Gilissen, Shanice 
Jantje, Gwen Kappes, Milan Loderus, Anouk Mahr, Enya Mulders, Amy Wessels, 
Fleur Arends, Lieke Boscher, Kyan de Jong, Verona Froels, Jorn Horsch, Jamie 
Lommen, Lotte Smits, Raf Struijk. 
Op zondag 20 j.l ontvingen de kinderen van Bs. De Diabolo en Bs. St. Ursula, het 
H.Vormsel in de H. Lambertuskerk te Kerkrade.  
Jayden Bemelen, Natascha de Beer, Robbie Dijkstra, Alina Huntjens,  
Scott Kohnen, Jonas Lee, Thijs Mathissen, Jinte Roumen, Chloé Ubaghs,  
Lina Vanhommerig, Sem Verheijen, Justin Boers, Ruben Gouders,  
Jesse Hellenbrand, Nick Henrich, Fleur Heussen, Juliëtte Krichel, Lena Kroon,  
Sterre Kuypers, Constantijn Leers, Mylan Ligter, Myrthe Otten, Joep Plum,  
Bibi Schurer, Amber Tummers, Evie van Loo, Pleun Vinders, Joya Wetzels. 
 
  



ANTONIUS-VIERINGEN         Thema  :  ONZE VADER. 
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. 
 
 
COMMUNIE DANKMISSEN 
Op zondag 3 juni zijn er in de drie zondagse missen Communie-dankmissen voor 
Bs. St. Ursula om 09.45 uur in de Catharinakerk Holz, Bs. De Diabolo om 11.00 
uur in de Lambertuskerk en Bs. De Steltloper om 11.00 uur te Chevremont. 
Op zondag 24 juni is de dankmis van Bs. De Blokkenberg om 11.00 uur te  
Chevremont.  
Communicanten die vervolgens verder willen als misdienaar, één keer per 
maand, zijn natuurlijk van harte welkom. Een kans om de Eerste Communie niet 
een ‘Enige Communie’ te laten worden.   



FIETSBEDEVAART NAAR KORNELIMŰNSTER 
Op zaterdag 30 juni is de volgende fietsbedevaart gepland. Om 08.00 uur 
vertrekken we vanaf de kerk van Chevremont en om 08.10 uur vanaf de kerk van 
de H.Lambertus op weg naar het 25 kilometer verderop gelegen Kornelimünster. 
De Romeinen hebben hier reeds een tempel gebouwd, terwijl er vanaf 800 een 
klooster is gebouwd, dat door de tijden heen uiteraard menigmaal is aangepast.  
Rond 11.30 uur zullen we in de eeuwenoude Abdijkerk van Kornelimünster de 
H.Mis vieren. Aansluitend zullen we in de buurt iets eten om ons vervolgens weer 
op de terugweg te begeven. Enige conditie is vereist, ofschoon een elektrische 
fiets uiteraard voor menigeen een oplossing is, waar de krachten tekort schieten. 
Ook als men met de auto naar de Mis komt in Kornelimünster, s.v.p. even 
aanmelden bij pastoor Hans: hanskreuwels@gmail.com  
 
 
AUTO- EN FIETSZEGENING 
Op zondag 24 juni is er gelegenheid om na de zondagse H. Missen op het 
kerkplein van de drie kerken uw auto of fiets te laten zegenen. Dat is geen 
‘goddelijke verzekering tegen ongelukken’, maar wel een vragen om Gods 
bescherming óók in het verkeer. Bij Gods zegen mogen wij van onze kant ons 
voornemen voegen om door eigen voorzichtigheid in te staan voor de veiligheid 
van anderen en onszelf. 

 
 
GOUDEN HUWELIJK ECHTPAAR JANSSEN 
De viering van ons 50-jarig huwelijksfeest op Hemelvaartsdag 10 mei is voor ons 
onvergetelijk geworden. Door de inbreng van velen kunnen we terugzien op een 
mooie feestdag. De H. Mis uit dankbaarheid zal ons lang bij blijven en ook op het 
gezellig samenzijn kijken we met veel plezier terug. 
Wij danken iedereen langs deze weg van harte voor de gelukwensen, de 
bloemen en alle  overige attenties en waarderingen welke we mochten 
ontvangen. We hopen de parochianen bij onze parochiële activiteiten nog vele 
malen te mogen ontmoeten. Toon en José Janssen. 
 
MISDIENAARS EN ACOLYTHEN 
Vóór Pasen hebben de misdienaars en acolythen van de Lambertusparochie hun 
jaarlijkse rondgang langs de huizen gemaakt. Deze rondgang komt voort uit een 
jarenlange traditie waarbij vroeger vooral eieren werden opgehaald. De ouderen 
onder ons kunnen zich dat zeker herinneren. De eieren werden dan verdeeld. De 
rondgang heeft dit jaar € 661,52 opgebracht en de misdienaars en acolythen zijn 
de inwoners van de parochie hiervoor zeer erkentelijk. Zij zullen het bedrag 
besteden om samen een aantal leuke dingen te doen teneinde de saamhorigheid 
onder elkaar te bevorderen. 
Door dit mooie bedrag benadrukken de parochianen dat zij misdienaars en 
acolythen zeer erkentelijk zijn voor hun geheel vrijwillige inzet. Mochten er nog 
kinderen zijn die misdienaar willen worden, dan kunnen deze contact opnemen 
met het parochiekantoor. 

mailto:hanskreuwels@gmail.com


BEDEVAART NAAR KEVELAER 
Op woensdag 20 juni 2018 organiseert de Parochiefederatie Kerkrade i.s.m. met 
de parochies van  Kerkrade-West de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.  
Om 07.30 uur vertrek vanaf het Kerkplein Kerkrade-Centrum, 07.45 uur vanaf de 
kerk Holz en om 08.00 uur vanaf de kerk te Chevremont. In Kevelaer 
aangekomen, gaan we gezamenlijk in processie naar de basiliek voor een 
plechtige Eucharistieviering. Daarna bestaat de gelegenheid om de kruisweg te 
bidden. Aansluitend is er tijd om iets te eten, inkopen te doen en/of te genieten 
van de gezellige terrasjes. De dag wordt afgesloten met een plechtig lof, waarin 
alle devotionalia worden gezegend.  
De thuisreis is om 17.30 uur. Rond 19.30 uur worden wij weer thuis verwacht.  
Kosten € 17,50,- p.p. De uiterste inschrijfdatum is donderdag 14 juni 2018. 
Namens het Pastoraal Team, Diaken Din Houtema. 
 
 
NIEUWS UIT DE ‘KOFFIEKAMER’ VAN DE H. LAMBERTUS 
’s Zondags na de H. Mis van 11.00 uur vindt het koffie-uurtje in de kerk plaats. 
Fijn dat we kunnen meedelen dat er van de vrije gaven acht klapbanken zijn 
aangeschaft, welke zijn bestemd voor de Mariakapel in het Hambos, zodat men 
tijdens de H. Mis, in mei en oktober, kan zitten. 
Hartelijk dank aan de bezoekers die ons elke zondag ondersteunen, maar ook 
dank aan de sponsoren van het koffieapparaat, de koffie, de plakjes cake, de 
suiker en de melkkuipjes. 
Tot ziens in juni, behalve 10 juni. Dan is processiezondag en aansluitend het 
‘Frühschoppen’. 

 

VASTENACTIE 2018 
De opbrengst van de gehouden vastenactie 2018 voor Soedan en Eritrea t.b.v. 
Mgr. Van Megen, bedraagt in totaal € 4.287,40  
H. Lambertusparochie:  Parochie H. Catharina: 
Collectanten:  €  1.919,68   
Bs. De Diabolo:  €     104,05 Bs. St. Ursula, groep 5 t/m 8: € 124,50 
Kerk:   €     935,67 Kerk:     € 158,50 
Storting bank:  €  1.045,00   
Totaal:   €  4.004,40     € 283,00 
 
De vastenactie te Chevremont heeft incl. brunch € 1.102,03 opgebracht. 
Wij danken alle parochianen voor hun bijdrage. 
 
 
DE ANTONIUSVERERING TE KERKRADE 
Het volledige verhaal is terug te vinden op onze website:  
http://pfkrd.nl/antonius-noveen-h-lambertuskerk/ 
 
  

http://pfkrd.nl/antonius-noveen-h-lambertuskerk/


EERSTE H. COMMUNIE 2018 
In het parochieblad van april is abusievelijk de familienaam van één van de 
communicantjes niet opgenomen. Daarom bij deze alsnog. 
Van Bs. De Diabolo heeft op 15 april in de H. Lambertuskerk de 1e H. Communie 
ontvangen: Esmee Spronck 
 
 
KIENMIDDAG ZIEKENZORG DE ZON   
Op zaterdag 9 juni organiseert ‘Ziekenzorg De Zon’ een kienmiddag.   
We beginnen om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur.   
Waar? In de Parochiezaal van St. Petrus-Maria Tenhemelopneming.   
Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn.  
 
U bent van harte welkom.  
Bestuur Ziekenzorg De Zon. 
 
 
 
SJEVEMETER KIRCHEFES MEER DAN DE MOEITE WAARD 
Op zondag 1 juli, na de Eucharistieviering van 11.00 uur, gaat de tweede editie 
van het “Sjevemeter Kirchefes” van start. Stond verleden jaar de AKO aan de 
wieg, dit jaar is de organisatie in handen van het in januari opgerichte “Comité 
Sjevemeter Kirchefes”. 
Frühschoppen, tieëkezinge, muzikale en vocale optredens staan op het 
programma terwijl voor de jeugd ook heel wat activiteiten te beleven zijn. Te 
denken valt aan o.a. een spectaculair en prachtig springkussen, waterspelen, en 
doeltrappen. Het wordt een gezellig feest voor jong en oud op een mooie gezellig 
ingericht kerkplein bij de kerk van St. Petrus - Maria Tenhemelopneming, 
Nassaustraat te Chevremont. De muzikale aftrap gebeurt door de Kon. Harmonie 
“St. Philomena” die, na een muzikale rondgang door Chevremont, om 12.30 uur 
op het kerkplein een populair concert zal verzorgen. Medewerking verleent 
uiteraard ook het bekende Familiekoor, met om 13.30 uur een vocaal optreden en 
is het bijna 100-jarige St. Petruskoor ook van de partij en zal mede zorgdragen 
voor het tieëkezinge, muzikaal begeleid door Martien Scheilen.  
Optredens van “d’r Reënboag Kloeb” uit Haanrade, de duo’s “2 Biejein” uit 
Hoensbroek en “De Radies” uit Kerkrade, zullen het verdere middagprogramma 
voor hun rekening nemen.  
Aan de inwendige mens is natuurlijk ook gedacht. De dames van de catering 
staan die middag klaar met smakelijke hapjes, broodjes, koffie, thee en nog meer 
lekkers, terwijl de heren van de AKO zullen zorgen voor een heerlijk gekoeld 
pilsje of fris. Alles bij alles een bezoek aan het “Sjevemeter Kirchefes” is meer 
dan de moeite waard. De opbrengst is bestemd voor herstel van de kerktoren en 
alle daarin bevindende luid- en elektro-installaties. Dus tot zondag 1 juli op 
Sjevemet. 
 

  



100 JARIG BESTAANSFEEST ST. PETRUSKOOR 
Op 2 juni 2019 hoopt ons Kerkelijk Zangkoor St. Petrus Chevremont het 100 jarig 
bestaansfeest te kunnen vieren.  
Vanwege diverse voorbereidingswerkzaamheden, vragen we oud-leden en hun 
familie en/of bekenden om foto’s of ander interessant materiaal van ons koor ter 
leen of beschikbaar te stellen.  
Neemt u voor het maken van een afspraak contact op met Leon Wijnands via 
mail info@leonwijnands.eu of telefonisch 06 482 125 97   
Alvast onze hartelijke dank.  
 
 
OPENINGSTIJDEN PAROCHIEKANTOOR HOLZ 
Wegens teruglopende bezoeken is het parochiekantoor Holz aan het Pastoor 
Wijnenplein op vrijdag gesloten. Het kantoor of-te-wel de dagkapel is geopend op 
maandagochtend van 09.00 uur t/m 10.30 uur. 
De telefoonnummers en het e-mailadres blijven ongewijzigd. 
 
 
OPGEVEN MISINTENTIES EN ANDERE KOPIJ 
Misintenties welke uiterlijk op 20 juni zijn opgegeven bij uw parochiekantoor, 
worden vermeld in het parochieblad van de maand juli en op de website.  
De redactie behoudt het recht om artikelen, indien nodig, in te korten en niet te 
plaatsen indien dit niet in overeenstemming is met het gedachtegoed van de kerk. 
 
 
ODILIACOMITÉ SWEIKHUIZEN.                                                                                                                   
Het Odiliacomité Sweikhuizen nodigt u uit om deel te nemen aan de 84ste 
bedevaart voor blinden en slechtzienden, Blindendag, op zaterdag 16 juni.  
Daarnaast zal ook de kunstenaar Zef Bruls weer aanwezig zijn met een aantal 
kunstwerken. Aanmelden en voor meer info, kunt u tot 11 juni terecht op dit 
mailadres: blindendagsweikhuizen@gmail.com en telefonisch 046 443 22 42 of 
06 226 803 14  Vermeld bij de aanmelding:  
naam- en adresgegevens, telefoonnummer en evt. e-mailadres, het aantal 
personen, of u met eigen vervoer komt of dat u op het station van Sittard wenst 
opgehaald te worden. Vermeld bij het laatste of u in een rolstoel zit dan kan daar 
rekening mee gehouden worden. Voor het ophalen en brengen naar het station is 
Sittard worden geen kosten in rekening gebracht. 
Voor meer info, zie onze website, http://pfkrd.nl 
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IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN GEDOOPT: 
 
24 april  Danicha Wanders  
6 mei   Nikkie van der Molen 
13 mei  Daryl Jansen 
20 mei   Julie en Saar Walenberg 
 
We feliciteren de dopelingen en ouders met de opname in de 
kerkgemeenschap. 
 
 
IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:   
 
21 april  Jo Ossen 
26 april  Hub Houben 
25 april  Hein Krewinkel 
27 april  Annemie Peters-Wöltgens 
8 mei  Michel Krewinkel 
8 mei  Ed Golob 
13 mei   Klaasje Engels-Noppers 
24 mei   Frans Finders                    
 
Mogen zij en alle overledenen worden opgenomen in Gods Heerlijkheid. 
 
 

H. LAMBERTUS  
Vrijdag 1 juni 
12.00 uur, Marktdagconcert op het Müller-orgel uit 1848 door stadsorganist Jo 
Louppen.  
Zaterdag 2 juni         
18.00 uur, jrd. Giny Pöttgens-Boermans en Jo Pöttgens; jrd. Elly Liekens-Rutten; 
Truus Frantzen-de Rijk; Liesje Schaefer-Zegers; Chocky Otten;  
Suzan Cremers-Timmermans; Angeline van Beek-Eijdems; Marie-José Jongen. 
Zondag 3 juni                     
11.00 uur, 6 wkd. Jo Ossen; 1e jrd. Jos Ramakers; 1e jrd. Enny Schlösser-
Moonen; Mathieu Schlösser; gestichte jrd. echtelieden Jozef Joosten en Trees 
Joosten-Postel; jrd. Pé Paffen;  jrd. ouders Til en Mia Vandermühlen-Grouls; Bert 
Collet; uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van het echtpaar Wil en José 
Dirks-Hanneman en voor ouders Keet en Toon Hanneman-Schijns.                   
Dinsdag 5 juni 8e Antoniusdinsdag             
19.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Dameskoor Holz. 
echtpaar Jozef en Helena Vroomen-Sangen.     
Zaterdag 9 juni   
18.00 uur, 6 wkd. Hub Houben; 6 wkd. Hein Krewinkel.  
  



Zondag 10 juni Processiezondag  
11.00 uur, H. Mis aansluitend aan de Processie, opgeluisterd door het Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia,  
6 wkd. Annemie Peters-Wöltgens; jrd. dokter Gerard Kreijen en echtgenote 
Anneliese Kreijen en zonen Gert en Heinz.  
Dinsdag 12 juni 9e Antoniusdinsdag 
19.00 uur, H. Mis opgeluisterd door Mannenkoor David Spekholzerheide. 
voor alle zieke parochianen.  
Zaterdag 16 juni 
18.00 uur, Koen de Bres b.g.v. zijn verjaardag.  
Zondag 17 juni 
11.00 uur, Truus Frantzen-de Rijk; Liesje Schaefer-Zegers; Jo Gielgens;  
Chocky Otten; Suzan Cremers-Timmermans; Angeline van Beek-Eijdens;  
Marie José Jongen.  
Dinsdag 19 juni  
19.00 uur, Maria Josepha Geilenkirchen; Laura Coenen. 
Zaterdag 23 juni 
18.00 uur, jrd. Theo Goebbels; jrd. ouders Kluten en Enny Kluten-Hensgens. 
Zondag 24 juni    
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. 
1e jrd. Maria Debets-Groten; gestichte jrd. ouders Borghans-Cornelissen en 
familieleden; jrd. Piet van Beek en Gerda van Beek-Thelen; ouders Franzen-
Thomas en Riet, Patrick en Ria.  
Dinsdag 26 juni  
19.00 uur, ouders Rutten-Eijgelshoven; Maria Hubertina Rutten.  
Zaterdag 30 juni 
18.00 uur, Chocky Otten; Suzan Cremers-Timmermans; Angeline van Beek-
Eijdems; Maria José Jongen.   
 
 
  



H. CATHARINA 
 
Zondag 3 juni 
09.45 uur, Dankdienst communicanten van Bs. St. Ursula.  
jrd. Lenie Wetzelaer–Engels; jrd ouders Hombergen–Wetzels;  
Karel en Leo Houppermans; Adje Kremer–Hoogenboom.  
Maandag 4 juni  
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor een bijzondere intentie.  
Woensdag 6 juni  
09.00 uur, voor alle parochianen. 
Zondag 10 juni  PROCESSIE. Vertrek vanaf Kruis Bockstraat om 09.30 uur. 
11.00 uur, Plechtige Hoogmis in de H. Lambertuskerk en aansluitend 
Frühschoppen op het Kerkplein. 
Maandag 11 juni 
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, Karel en Leo Houppermans. 
Woensdag 13 juni 
09.00 uur, voor een bijzondere intentie.  
Zondag 17 juni m.m.v. DAMESKOOR 
09.45 uur, Karel en Leo Houppermans; Hein, Huub en May Op den Kamp;  
Jo Dorscheidt; Herbert Vilain. 
Maandag 18 juni 
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor een bijzondere intentie. 
Woensdag 20 juni   
Geen H. Mis i.v.m. busreis naar Kevelaer. Zie elders in dit blad. 
Zondag 24 juni  
09.45 uur, 6 wkd. Ed Golob; 6 wkd. Clairy Engels–Noppers; jrd. Jo Engels;  
jrd. ouders Coervers–Vliex; jrd. ouders Hodenius-Schaaf.  
Maandag 25 juni 
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor alle zieken.  
Woensdag 27 juni   
09.00 uur, voor een bijzondere intentie.  
 
 
ST. PETRUS - MARIA TENHEMELOPNEMING 
Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding van 08.00 t/m 09.00 uur. 

 
Vrijdag 1 juni 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 3 juni 
11.00 uur, H. Mis m.m.v. Familiekoor. Sacramentsdag.  
Communiedankmis Bs. De Steltloper. 
Pastoor Con Dogge; Ketie Lenssen-Thelen; Fieny v.d. Bogaard-Jurgen;  
Treesie Vroomen-Herpers; Truus Trags-Ottenheijm; Hub Meijs. 
Dinsdag 5 juni / Woensdag 6 juni   
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
  



Donderdag 7 juni 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur, ouders Silvius, ouders Janssen. 
Vrijdag  8 juni 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 10 juni 
11.00 uur, Géén H. Mis i.v.m. Processie. 
Zondag 10 juni  PROCESSIE. Vertrek vanaf Kruis Bockstraat om 09.30 uur. 
11.00 uur, Plechtige Hoogmis in de H. Lambertuskerk en aansluitend 
Frühschoppen op het Kerkplein. 
Dinsdag 12 juni / Woensdag 13 juni   
09.00 uur, géén H. Mis 
Donderdag 14 juni 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Vrijdag  15 juni 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 17 juni 
11.00 uur, H. Mis m.m.v. Familiekoor. 
6 wkd. Michel Krewinkel; 1e jrd. Tiny Meijs-Wetzeler; gestichte jrd. Paul Wiertz; 
gestichte jrd. ouders Hanssen-Hermsen; jrd. Wiel Sturtz, Trautje Sturtz-
Quaedflieg en zoon Karl; Hub Meijs; Truus Trags-Ottenheijm (koffiegr.);  
Peter Küppers; Herman Thomas; Fieny v.d. Bogaard-Jurgen; Harrie Thelen; 
ouders Van Wersch-Rosenbaum en zoon Frans; ouders Bremmers-Vreuls en 
dochter Annie. 
Dinsdag 19 juni / Woensdag 20 juni   
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 21 juni 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Vrijdag  22 juni 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 24 juni 
11.00 uur, H. Mis m.m.v. Petruskoor. Communiedankmis Bs. De Blokkenberg. 
Truus Trags- Ottenheijm 
Dinsdag 26 juni Woensdag 27 juni   
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 28 juni 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur , jrd. Lenie v.d. Kuit-Voncken. 
Vrijdag  29 juni 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



H. HART VAN JEZUS 
 
Zaterdag 2 juni 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
Daniëlla Lohman. 
Zaterdag 9 juni 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
Martin Zager; Cillie Geelen-Kersten. 
Zondag 10 juni  PROCESSIE. Vertrek vanaf Kruis Bockstraat om 09.30 uur. 
11.00 uur, Plechtige Hoogmis in de H. Lambertuskerk en aansluitend 
Frühschoppen op het Kerkplein. 
Zaterdag 16 juni 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
ouders Rouschen-Brauns; ouders Kuckelkorn-Ploum; ouders Senden-Grissen. 
Zaterdag 23 juni 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
Gestichte jrd. Annie Ploum-Opdenakker, Frank Makel, Achmed Baghwanchi; 
jrd. Keetie Flecken en Anja Flecken. 
Zaterdag 30 juni 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
Gestichte jrd. ouders Wetzelaer-Brauns; uit dankbaarheid. 
 
 

 
  



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.vd. Laarschot    045 522 52 01 /  diaken.vandelaarschot@pfkrd.nl 
 
OPGAVE MISINTENTIES: 
H. Lambertus, kantoor,   ma+di+do+vr: 10.00 t/m 13.00u.  
H. Catharina, dagkapel,   ma:   09.00  t/m 10.30u. 
St. Petrus-Maria Tenhemelopneming  
en H. Hart van Jezus, kantoor,    vr:               10.00  t/m 12.00u.  
 
KOSTEN H. MISSEN:  weekend en feestdagen € 20,00 / weekdiensten € 10,00 
 
BIECHTGELEGENHEID:  
Na iedere H. Mis van maandag t/m vrijdag of na afspraak.  
 
REKENINGNUMMERS / INFO KERKBIJDRAGE:  
Zie ook: http://pfkrd.nl/kerkbijdrage/            kerkbijdrage@pfkrd.nl 
 
H. Lambertus,     NL24 INGB 0001211409  045 545 22 38               
H. Catharina,             NL88 ABNA 0476041996   06 282 238 07 
St. Petrus-Maria Tho. NL31 RABO 0125200404   06 290 113 72 
H. Hart van Jezus, NL95 RABO 0476045924  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 
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