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VASTELOAVEND-VASTEN 
In de afgelopen weken vonden er tal van bijeenkomsten plaats in het kader van 
carnaval in Kerkrade. Stuk voor stuk waren dat uitstekend verzorgde happenings 
waarbij met veel kleur en klank honderden mensen bijeengebracht werden om te 
delen in dit alles. Of dat nu was rondom de uitreiking van d'r 'Joode Sjteer' in het 
'Sjtaater Hoes' aan onze kerkmeester Tiny Pluijmen of d'r 'Sjwatse Kater' aan 
Anya Niewierra, directeur van het VVV Limburg-Zuid en het 'Jalabal, of dat nu de 
Dialectmis was bij de opening van het carnavalsseizoen op 11 november en de 
Prinsenproclamatie van stadsprins Jordy 1 op de Markt en zijn bezoek twee 
dagen eerder bij mij op de pastorie. Stuk voor stuk zijn dat gelegenheden waarbij 
je een stuk hartelijkheid en betrokkenheid voelt en bespeurt. Een van de mooiste 
zaken evenwel in deze context was de proclamatie bij onze eigen AKO-
carnavalsvereniging op Chevremont van prins Jos 1, een van de trouwe akolieten 
aldaar. Jos werd geboren met het syndroom van Down en heeft een tijdje 
geleden zijn 50ste verjaardag gevierd. Trouw dient hij de H. Mis op 
zondagochtend om 11.00 uur in de kerk van Chevremont en als hij binnenkomt 
vult hij in no time de hele ruimte met zijn aanwezigheid. Zijn hartelijkheid en 
aanhankelijkheid zijn nooit gespeeld maar puur en oprecht en dat doet ons 
allemaal erg goed. Ook dient hij met regelmaat de avondmis van vrijdag op Hoog-
Anstel om 18.00 uur. De AKO had nauwelijks een beter iemand de eer kunnen 
verschaffen om dit jaar prins te zijn. We wensen Jordy 1 en Jos 1 van harte 
proficiat en een vreugdevolle tijd waarin ze ongetwijfeld de harten van velen 
zullen verkwikken. Na al dat kleurrijke en levenslustige Vastenavond gebeuren 
komt altijd ook weer het moment waarop we met twee voeten op aarde terug 
worden gezet. Zonder Vasten kan er geen Vastenavond zijn en heeft deze ook 
geen enkele zin. Dan is het zoiets als een 'winterfestival' of iets dergelijks. 



Vastenavond en Vasten hebben wellicht veel meer gemeen dan men zou denken: 
Allebei kun je er niet op een egoïstische manier mee omgaan. Vasteloavend vier 
je niet in je eentje en het lijkt dus ook nergens op wanneer het erom te doen is 
alleen zelfs aan je trekken te komen. Vasten doe je ook niet alleen en voor jezelf. 
Niet om af te vallen, niet om geestelijk in een soort 'egotripperij' bezig te zijn. Je 
doet het uitsluitend voor de 'Ander' met een hoofdletter: God en voor de 'ander' 
met een kleine letter: Je medemens. Je eigen geluk zal alleen maar dan kunnen 
ontstaan en bestaan wanneer het geluk van die Ander(ander) voorop staat.  
In die zin wens ik u allen in de mate waarin u participeert in zowel Vastenavond 
en Vasten een heilzame en mooie tijd van harte toe. Deken S. Nevelstein 
 
PASTORIEDAK LAMBERTUS 
In het kader van de transparantie van bestuur wil het huidige, redelijk nieuwe, 
kerkbestuur u doorlopend op de hoogte houden van onze positie op allerlei 
fronten. Het onderhoud van de H. Lambertuskerk is tot op de dag van vandaag 
steeds tot in de puntjes verzorgd geweest. Ook in de laatste 6 jaar zijn in het 
kader van de zogenaamde BRIM-regeling van de overheid, de vroegere 
Monumentenzorg, ongeveer € 250.000,00 hieraan besteed. Dan hebben we het 
over daken en goten, houtwerk in de klokkentoren,  hemelwaterafvoeren, 
bliksembeveiliging en tenslotte het hoogaltaar. Al die dingen zijn aangepakt nadat 
Monumentenzorg had aangegeven dat zulks diende te gebeuren. Een groot deel 
van dit bedrag kwam uit subsidies en de parochie zelf heeft toch ook zeker een 
kleine € 50.000,00 uit eigen middelen moeten bijdragen hieraan. Binnen de 
huidige verhoudingen betekent dit ook een achteruitgang van reserves die niet 
meer aangevuld zijn. Om het kerkgebouw in een goede staat van onderhoud te 
brengen hebben de achtereenvolgende kerkbesturen steeds bezuinigd op het 
onderhoud van bijvoorbeeld de pastorie en met name het dak. Overigens een 
fenomeen dat we aantreffen in tal van andere parochies. U weet dat wanneer het 
dak of de fundering niet deugt dat dan ook de rest van een gebouw vroeg of laat 
gedoemd is naar de knoppen te gaan. Bij recente inspectie van het pastorie-dak 
vanwege lekkages, is gebleken dat het totale dak rot is en aangepakt dient te 
worden. Dit zal volgens de meest bescheiden inschattingen tussen de  
€ 35.000,00 en € 40.000,00 gaan kosten. Dit komt neer op het verder interen op 
het vermogen en dat in die mate dat er over 4 à 5 jaar geen enkele reserve meer 
over is wanneer zich nog een paar van dit soort akkefietjes voordoen.  

 
STORMSCHADE KERK EN PASTORIE HOLZ 
Tijdens de storm begin januari zijn er aanzienlijke beschadigingen opgetreden 
aan het dak van de pastorie van Holz en ook aan de gevelpartij van de kerk 
aldaar. De dak-reparatie zal bijna € 12.000,00 kosten en we weten nog niet in 
hoeverre de verzekering dit alles afdekt. Bij de gevelpartij zijn twee stenen platen 
losgeraakt met een gewicht per stuk van ongeveer 150 kg. De brandweer heeft 
het kerkplein een paar dagen moeten afzetten en vervolgens zijn de platen 
verwijderd en moet er een nieuwe afdekking komen van de beide steunberen die 
tegen de gevel aangebouwd zijn en waartussen in de drie klokken zijn 
opgehangen. Aangaande deze schade is er nog geen offerte uitgebracht.  



VOLLEDIG INZICHT IN DE FINANCIËN 
Onze nieuwe penningmeester is samen met de financiële mensen in de drie 
parochies zeer druk doende om de boekhoudingen van de drie parochies op orde 
te krijgen. De Holz is volledig up-to-date en inmiddels zijn de beide andere 
parochies ver op weg. We streven ernaar om u rond 1 juni een volledig overzicht 
en inzicht van onze financiën te verschaffen. Dit alles ook in het kader van de Wet 
openbaarheid Bestuur.  
 
VASTENACTIE 2018 
Ook dit jaar staat onze vastenactie wederom in het teken van Soedan en Eritrea. 
Net als vorig jaar zullen we samen met het vastenactiecomité van Eygelshoven 
weer op pad gaan om gelden in te zamelen voor onze Kerkraadse nuntius Mgr. 
van Megen. Het geld zal besteed gaan worden aan de schooldaken. 
De kinderen krijgen nu les in schoolgebouwen waarin de temperatuur kan 
oplopen tot boven de 40 graden. Geen aangename temperatuur. De daken die uit 
golfplaten bestaan zullen worden vervangen door isolerende daken waardoor de 
temperatuur een stuk aangenamer zal zijn om les te volgen. 
In de week van 19 maart tot 25 maart zullen onze collectanten bij u 
aanbellen om het vastenactiezakje op te halen! (Let op! Zij kunnen zich 
legitimeren) Het zakje is bij het parochieblad toegevoegd! 
Mocht u onverhoopt onze collectant mislopen en mocht u toch een bijdrage voor 
ons doel willen doneren, dan kunt u het zakje: 
* deponeren in de kast bij de vastenactie-stand achteraan in de kerk, 
* deponeren in de brievenbus van de pastorie. 
Mocht u uw bijdrage liever willen overmaken dan kunt u dit doen op 
rekeningnummer: NL 50 RABO 0125206852 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Lambertus 
o.v.v. vastenactie 2018.  
Namens de Parochiële Missionaire Werkgroep, Dhr. A. Kil. 
 
MICHAELA THOMAS-SCHEREN  
35 JAAR DIRIGENTE DAMESKOOR ST. CATHARINA, KERKRADE-HOLZ 
Het dameskoor St. Catharina Holz heeft tijdens haar Adventsavond hun dirigente 
en organiste Michaela Thomas-Scheren in het zonnetje gezet vanwege haar  
35-jarig dirigentschap bij dit koor. 
Door haar tomeloze inzet is het dameskoor ondanks de hoge leeftijd van 
meerdere leden nog steeds op een kwalitatief goed niveau. Onder haar leiding 
worden kerkelijke feestdagen, huwelijken, begrafenissen en zo’n twee zondagse 
missen per maand, in de eigen parochiekerk St. Catharina van de Holz, 
opgeluisterd. 
Buiten haar dirigentschap van dit dameskoor is zij tevens dirigente en organiste 
bij het herenkoor St. Petrus in de kerk van Maria Tenhemelopneming te 
Chevremont en dirigente van de dames van Singkreis Merkstein. 
Het trio “Le Tre Voci”, bestaande uit drie dames van het Catharinakoor, is een 
aantal jaren geleden ook onder haar bezielende  leiding ontstaan.  
Haar enthousiasme en streven naar perfectie hebben ertoe bijgedragen dat dit 
trio ook over de parochiegrenzen en tot in Duitsland bekendheid geniet. 



LOURDESNOVEEN  
In de parochiekerk van St. Petrus-Maria Tenhemelopneming te Chevremont vindt 
van 1 februari t/m 4 februari het vervolg van de Lourdesnoveen plaats, met als 
thema: ‘Doet wat Hij u zeggen zal.’  
Dagelijks (ook in het weekend) ziet het programma er als volgt uit: 
18.00 uur, Rozenkrans 
18.30 uur, Gezongen vespers 
18.00-18.45 uur, Biechtgelegenheid  
19.00 uur, H. Mis. 
 
6e DAG  donderdag 1 febr. H.Mis.  
Priester: Z.E.H. Pfarrer Guido Rothheudt van Herzogenrath   
Koor:  Chöre St. Marien en St.Gertrud, Herzogenrath  
Eregasten: Parochianen Herzogenrath 
7e DAG  vrijdag 2 febr. H.Mis. Feest Maria Lichtmis. 
14.30 uur H.Mis met ziekenzalving i.s.m.de ziekenzorgen Zon en Petrus, 

Lückerheidekliniek, Hamboskliniek en andere verzorgingshuizen. 
Priester:  Z.E.H Pastoor H. Kreuwels 
Koor:   Petruskoor 
19.00 uur Feest Maria Lichtmis 
Priester: H.E.H. Mgr. W.W.H.G. van Rens, deken van Sittard  
Koor:  Koor Rochus uit Spekholzerheide 
Eregasten: Katholieke Bond voor Ouderen 
8e DAG  zaterdag 3 febr. H.Mis 
  Tevens presentatie van de Communicantjes van Bs. De Steltloper 
Priester:  Z.E.H Pastoor H. Kreuwels 
Koor:  Familiekoor 
9e DAG  zondag 4 febr. Pontificale Hoogmis 
Priester: Z.H. Exc.Mgr.Dr.E.de Jong, hulpbisschop van Roermond 
Koor:  Kon.Harmonie St.Philomena en Petruskoor 
Eregasten: St.Catharinagilde 
 
Uw persoonlijke vragen en wensen kunt u op een intentieblad schrijven in de hal 
van de kerk. Na de noveenvieringen is de devotiewinkel in de parochiezaal open, 
waar tevens een nazit met koffie gehouden wordt. Ook zijn daar noveenkaarsen 
en thuis-paaskaarsen te koop of te bestellen, terwijl men tevens Lourdeswater 
mee kan nemen. Als een bijdrage wilt geven voor de bloemen, kan dat in de 
collectebus achter in de kerk.  
Op vrijdag 26 januari kunt tussen 09.00-12.00u. bloemen afgeven in de kerk. 
 
KRUISWEG 2018 
In de Veertigdagentijd bestaat de gelegenheid iedere vrijdagavond de Kruisweg 
mee te bidden. Deze begint in de kerk van Chevremont om 17.00 uur; in de  
H. Lambertuskerk om 18.00 uur en in de H. Catharinakerk om 19.00 uur.  
We starten op vrijdag 16 februari en daarna nog vijf keer tot Pasen. Telkens zal 
iemand anders voorgaan in het gebed.  



BIJBELCURSUS IN DE 40-DAGENTIJD 
Er is een interessant boek met de uitdagende titel ‘Hoog tijd voor een andere 
God’.  Aan de hand van concrete Bijbelverhalen wordt vijf maandagavonden in de 
veertigdagentijd gekeken hoe God met ons wilt communiceren. Tegenover een 
godsbeeld waarbij God als een belonende of straffende god-regisseur gezien 
wordt, komt in de Bijbel een heel andere God naar voren. De cursus wordt 
gehouden op de maandagen 19 februari t/m 19 maart tussen 20.00 en 21.30 uur 
in het Blijde Boodschapzaaltje (achter de kerk van Chevremont, ingang 
Colenstraat). De avonden zijn gratis en hoeven ook niet allemáál bezocht te 
worden, maar aanmelding is wel gewenst, bij pastoor H. Kreuwels, die de cursus 
ook geeft: hanskreuwels@gmail.com 
 
HUISPAASKAARSEN 
De huispaaskaarsen kunnen weer worden besteld. Ze zijn in 3 modellen in de 
aanbieding tegen verschillende prijzen. Achter in de kerk ligt een afbeelding van 
de 3 kaarsen en een bestellijst waarop u uw gegevens kunt invullen. Ook kunt u 
ze bestellen op het parochiekantoor. Als u dat uiterlijk op 11 maart doet, hebt u de 
huispaaskaars vóór Pasen ter beschikking. De kaarsen worden gewijd tijdens de 
Paaswake op zaterdagavond 31 maart. Na de viering kunt u ze meteen mee naar 
huis nemen. 
 
ACTIE KERKBALANS 2018 
Bij het Parochieblad van de maand januari werden bijlagen gevoegd aangaande 
de Actie Kerkbalans 2018. De daarbij behorende brief werd abusievelijk niet 
verspreid onder de inwoners van de Holz. Het heeft geen zin om deze alsnog te 
verspreiden, te meer omdat het toch wel duidelijk is wat de intentie van de vraag 
was/is: aandacht vragen voor de financiële ondersteuning van de kerk. 
Inmiddels zijn meer dan 40 formulieren op de parochiekantoren ontvangen van 
nieuwe deelnemers en van deelnemers die de bijdragen hebben verhoogd. Het 
Federatiebestuur dankt allen van harte langs deze weg voor hun financiële 
bijdrage. Mochten er vragen zijn aangaande de Actie Kerkbalans 2018 of 
kerkbijdrage, dan kunt u contact opnemen met het parochiekantoor. 
 
BRUNCH t.b.v. het Vastenactie-project 
Op zondag 18 maart is er, ná de Mis van 11.00 uur in Chevremont, een brunch 
ten behoeve van het Vastenactie-project van dit jaar. In de voorafgaande 
zondagen kan men ná de Mis in voornoemde kerk, tegoedbonnen kopen à  
€ 10,00 voor deze brunch, die gehouden zal worden in de parochiezaal.  
 
 
OPGEVEN MISINTENTIES EN ANDERE KOPY 
Misintenties welke uiterlijk op 20 februari zijn opgegeven bij uw parochiekantoor, 
worden vermeld in het parochieblad van de maand maart en op de website.  
De redactie behoudt het recht om artikelen, indien nodig, in te korten. 
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COLLECTE CHEVREMONT 
Evenals in de andere kerken van onze Federatie zal in de kerk van Chevremont 
tijdens de zondagse Mis vanaf 4 maart ÉÉN COLLECTE gehouden worden. De 
aparte ‘plaatsengeld-collecte’ komt hiermee te vervallen. De tijd dat men op tijd 
moest komen om nog een plaatsje in de kerk te bemachtigen, ligt ondertussen al 
een tijdje achter ons. Bovendien is het veel logischer om één keer de collectanten 
langs te laten komen, dan twee keer. Het wordt echter óók hoogste tijd dat we 
afscheid nemen van een tijdperk waarin het kleingeld wordt bewaard voor de 
kerkcollecte. Met vooral de allerkleinste muntjes kunnen we de kerk écht niet 
verwarmen en ook niet onderhouden. Bovendien: als u ergens een kopje koffie of 
een pilsje koopt en plaats neemt op een terras of ander etablissement, betaalt u 
dan ook met 1 en 2 cent-munten? 
Graag willen we de kerkbezoekers dan ook vriendelijk, maar tegelijkertijd ook 
dringend vragen om € 1,- bij de collecte te doen. Méér geven mag natuurlijk ook. 
Wie minder geeft, wordt daar natuurlijk niet op aangekeken.  
‘Ook het penningske van de weduwe is kostbaar’.  
In de hoop op uw begrip en vrijgevigheid, dankt het kerkbestuur u van harte. 
 
 
KIENMIDDAG ZIEKENZORG DE ZON  
Op zaterdag 25 februari 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  



DE ANTONIUSVERERING TE KERKRADE 
De Lambertusparochie kwam eind 1788, begin 1789 in bezit van een reliek van 
de H. Antonius. De echtheid daarvan werd bevestigd door Franciscus Xaverius 
Christiani, bisschop van Porphyria i.p.i. en prefect van de apostolische 
heiligdomskamer op 17december 1788. De bisschop van 
Luik, Mgr. Constantin François de Mean, hechtte op 23 april 
1789 zijn goedkeuring aan de openbare verering van de 
Antoniusreliek. In 1877 werd in de kerkinventaris een zilveren 
monstrans genoemd voor de relikwie van Antonius. Thans is 
de reliek, een botpartikeltje voorzien van een tekststrookje 
met het opschrift  ‘S. Antony’, gevat in een ronde 
reliekhouder. Deze houder, omgeven door een stralenkrans, 
is opgenomen in een ca. 32,5 cm hoge deels verzilverde, 
deels koperen monstrans. Boven de stralenkrans is een reliëf 
gemonteerd van Antonius met het Jezuskind op de arm. 
Daarboven is nog een kruisje aangebracht. Het 185 cm hoge 
gepolychromeerd houten Antoniusbeeld uit 1877 dat vervaardigd is in München, 
is bij de brand van dinsdag op woensdag 13/14 maart 2007, m.u.v. het Jezuskind, 
verbrand. De restanten zijn geconserveerd en hebben achterin de kerk een plaats 
gekregen. 
Of de verering van Antonius van Padua al vanaf het begin een bedevaartkarakter 
had, is niet bekend. Nieuwe impulsen kreeg de verering vanaf 1826. In dat jaar 
voerde pastoor Paul Joseph Vincken de Negen Dinsdagen ter ere van Antonius 
in. Paus Leo XII (1823-1829), stond toe dat tijdens de negen dinsdagen de 
Antoniusmis gelezen mocht worden in plaats van de mis voor de heiligen van die 
bewuste dagen.  
Wordt vervolgd. Zie het parochieblad van maart. 
Hoe de bedevaart in de eerste vijftig jaar verliep onder pastoor Vincken en 
pastoor deken Quodbach (1835-1883),  is bij gebrek aan bronnen niet bekend. 
Deken Deutz (1883-1908) maakte er in 1883 melding van in de parochiekroniek.  
Vanaf 1923 hadden de Antoniusdinsdagen thema’s als de deugden van Antonius, 
het Onze Vader, de Tien Geboden, de Acht Zaligheden, Christus Koning, wonden 
van onze tijd, godsdienstig leven, familieleven, de H. Maagd Maria en verering 
der heiligen.  
Aangezien de negen dinsdagen gekoppeld waren aan Pasen en niet aan de 
feestdag van Antonius op 13 juni, begonnen zij soms al begin februari als het nog 
vinnig koud was. In 1900 herdacht men het 75-jarig jubileum van de noveen. 
Paus Leo XIII (1878-1903), gaf n.a.v. het feest toestemming om tijdens de 
noveen de mis van de H. Antonius te vieren. De Antoniusdinsdagen werden ook 
in de twintigste eeuw voortgezet.  
In 1921 schreef pastoor-deken J.H.J. Franck: ‘De negen St. Antoniusdinsdagen 
werden op de gebruikelijke wijze gevierd onder een zeer grooten toeloop der 
geloovigen’.  
In 1925 werd het honderdjarig jubileum gevierd met meer dan gewone 
plechtigheid en ‘met zeer groten toeloop der geloovigen uit de parochie van St. 



Lambertus en uit de omliggende plaatsen’. 
Wordt vervolgd. Zie het parochieblad van april. 
In de parochiekrantkroniek werd stilgestaan bij de geschiedenis van de devotie 
‘durch welche  so viele andächtige Verehrer des H. Antonius von Padua, so viele 
fromme Pilger van nah und fern Erhörung ihrer Gebete, Hilfe in ihrem Anliegen, 
Licht in ihrer Standeswahl, Erfolg in ihren Unternehmungen in einer langen Reihe 
von Jahren gefunden haben’. 
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 expliciet melding gemaakt van Duitse pelgrims, maar het lijdt 
geen twijfel dat die al veel eerder hun weg naar Kerkrade vonden. Een aanwijzing 
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 
twintigste eeuw concurrentie van Antoniusdevoties in de kerken van Bleijerheide 
en Kaalheide die door (Duitse) Franciscanen en minderbroeders-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 gehouden 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 opgeluisterd door 
diverse koren. Evenals voorbije jaren zal er tijdens één van de vieringen óók een 
ziekenzalving worden plaatsvinden.  
Wij hopen vele parochianen van onze parochie federatie en van elders tijdens de 
H.Antonius noveen in de Lambertuskerk te mogen begroeten. 
Namens het Pastorale Team,  Deken S. Nevelstein en Diaken Din Houtema 
 
 
  



FAMILIEBERICHTEN 
 
IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERD GEDOOPT: 
21 januari: Fedde de Winter 
We feliciteren de dopeling en ouders met de opname in de 
kerkgemeenschap. 
 
 
IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:       
21 december: Trudy Reuleaux 
24 december: Jan Richter 
22 december: Nel van Veld-van Kuik 
29 december: Jo Borghans 
30 december: Herman Thomas 
31 december: Herbert Vilain 
  9 januari     : Leny Benders 
Mogen zij en alle overledenen worden opgenomen in Gods Heerlijkheid. 
  



H. LAMBERTUS 
Vrijdag 2 februari  
12.00 uur, orgelconcert op het Müller-orgel uit 1848 door stadsorganist Jo 
Louppen. 
Zaterdag 3 februari  
18.00 uur, oud-collectant Chris Jongen; voor alle vormelingen van het dekenaat.  
Na de H. Mis wordt de Blasiuszegen toegediend.  
Zondag 4 februari   
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, jrd. José 
Schäfer-Fischer en ouders Fischer-Wiertz; jrd. Paul en Leon Krewinkel; Bert 
Collet. Na de H. Mis wordt de Blasiuszegen toegediend.  
Dinsdag 6 februari              
19.00 uur, ouders Rutten-Eijgelshoven; echtpaar Jozef en Helena Vroomen-
Sangen.  
Zaterdag 10 februari       
18.00 uur, gestichte jrd. Maria Körver; Pierre Snakkers; Jos Lochtman; Els 
Hendriks-van Wersch; Corrie van Ruitenbeek-Op den Kamp; Bertha Küpers-
Dries; Tiny Giesen-Straetemans; Leo Spiekers.              
Zondag 11 februari Carnaval                   
11.00 uur, echtpaar Jozef en Helena Vroomen-Sangen; ouders Lauvenberg-
Koken en Hèléne en Ria. 
Dinsdag 13 februari            
19.00 uur,  GEEN H. MIS.   
Woensdag 14 februari Aswoensdag 
19.00 uur, voor alle parochianen. Tijdens de H. Mis wordt het Askruisje uitgereikt. 
Vrijdag 16 februari 
18.00 uur, Kruisweg in de Veertigdagentijd.  
Zaterdag 17 februari EXTRA COLLECTE 
18.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, jrd. Ed 
Kroonen; Resi Hendriks en ouders Hendriks-Handels. 
Zondag 18 februari 1e Zondag van de Veertigdagentijd EXTRA COLLECTE 
11.00 uur, 6 wkd. Jo Borghans; 6 wkd. Herman Thomas; jrd. Hub Fischer;  
Huub Lucassen. 
Dinsdag 20 februari   
19.00 uur, Laura Coenen. 
Vrijdag 23 februari 
18.00 uur, Kruisweg in de Veertigdagentijd. 
Zaterdag 24 februari    
18.00 uur, ouders Lucassen-Bonnie. 
Zondag 25 februari  2e Zondag van de Veertigdagentijd 
11.00 uur, Pierre Snakkers; Jos Lochtman; Piet Bost; Els Hendriks-van Wersch; 
Corrie van Ruitenbeek-op den Kamp; Bertha Küpers-Dries;  
Tiny Giesen-Straetemans; Leo Spiekers.  
Dinsdag 27 februari  

19.00 uur, voor alle parochianen.  



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

Voor de invulling van de Lourdesnoveen, zie elders in dit blad. 
Donderdag 1 februari  H.Mis. 6e DAG  
19.00 uur, Dolf Kersten en kleinzoon Rob; Edmond Weelen en fam; 
Jan Janssen; pastoor Con Dogge; Frans Weckseler en  wederzijdse ouders en 
voor liefde en gezondheid in onze familie; ouders Franssen-Grooten en overl. 
familieleden; ouders Schemmel-Schön en kleinzoon Rob;  
overl. ouders Breuer en Harrie en pater de Roy; Mia-Fer en Karel Schneider; 
t.e.v. O.L.V. van Lourdes. 
Vrijdag 2 februari  7e DAG Feest Maria Lichtmis. 
Dolf Kersten en kleinzoon Rob; 
14.30 uur, H. Mis met ziekenzalving i.s.m. ‘Ziekenzorgen Zon en Petrus’, 
Lückerheidekliniek, Hamboskliniek en andere verzorgingshuizen. 
19.00 uur, 1e jrd. Klara Hoevelaken-Funk-Keller; Dolf Kersten en kleinzoon Rob; 
Jan Janssen; pastoor Con Dogge; Frans Weckseler en wederzijdse ouders en 
voor liefde en gezondheid in onze familie; ouders Franssen-Grooten en overleden 
familieleden; ouders Schemmel- Schön en kleinzoon Rob; Gerda en Zef Gillissen-
Franzen, Trees en Beer; ter ere van O.L. Vrouw; overl. ouders Timmermans-
Heek; overl. ouders Colbers-Coolen en overl. familieleden; Mia-Fer en Karel 
Schneider; t.e.v. H. Bernadette. 
Zaterdag 3 februari  H. Mis  8e DAG  
Presentatie van de Communicantjes van Bs. De Steltloper. 
19.00 uur, Dolf Kersten en kleinzoon Rob; Jan Janssen; pastoor Con Dogge; 
Frans Weckseler en wederzijdse ouders en voor liefde en gezondheid in onze 
familie; ter ere van St. Jozef en voor een bijz. intentie;  
overl. ouders Schoenmakers-Handels en wederzijdse ouders en Hubert, Clara, 
Tiny en Frans; Mia-Fer en Karel Schneider; t.e.v. O.L.V. van Lourdes. 
Zondag 4 februari   9e DAG Pontificale Hoogmis 
19.00 uur, jrd. ouders Thelen-Engelen; jrd. deken Buschman;  
jrd. Hubert Hanneman; Dolf Kersten en kleinzoon Rob; Jan Janssen; ouders 
Handels-Pöttgens en zoon Jo; pastoor Con Dogge; Frans Weckseler en  
wederzijdse ouders en voor liefde en gezondheid in onze familie; voor overl. 
familieleden en ter ere van het H. Hart; Jan Herpers; voor genezing van een 
ernstig zieke; Mia-Fer en Karel Schneider; t.e.v. H. Bernadette. 
Dinsdag 6 februari / Woensdag 7 februari   
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 8 februari 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 
19.00 uur, ouders Silvius en ouders Janssen. 
Vrijdag 9 februari 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 11 februari 
11.00 uur, H. Mis met Volkszang. 
jrd. ouders Janssen-Ploum; Pé Görtzen; jrd. Joseph Breuer, Magdalena Breuer- 
Wetzels, Helena Breuer-de Roy en kinderen. 



Dinsdag 13 februari / Woensdag 14 februari   
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 15 februari 
18.30 uur, rozenkransgebed. 
19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Vrijdag 16 februari 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 18 februari 
11.00 uur, H. Mis m.m.v. ‘Familiekoor’. 
6-wkd. Herman Thomas; jrd. Louis en Toos Wetzels; ouders van Wersch- 
Rosenbaum en Frans; ouders Bremmers-Vreuls en Annie. 
Dinsdag 20 februari / Woensdag 21 februari   
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 22 februari 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 
19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Vrijdag 23 februari 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 25 februari 
11.00 uur, H. Mis m.m.v. ‘Petruskoor’. 
gest. jrd. Leo Bohn; jrd. Frans Michorius; Trautje Hanneman-Ederveen;  
Arno Römgens. 
Dinsdag 27 februari/ Woensdag 28 februari   
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



H. CATHARINA 
 
 
H. HART VAN JEZUS 
Zaterdag 3 februari 
18.00 uur, geen H.Mis i.v.m. Lourdesnoveen. 
Zaterdag 10 februari 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
jrd. Mia Savelsberg; jrd. Jan Geelen en Cillie Geelen-Kersten;  
Frits Beumers en Maria Beumers-Wilms; Daniëlla Lohman; 
Zaterdag 17 februari 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
voor ons geestelijk welzijn. 
Zaterdag 24 februari 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
voor ons geestelijk welzijn. 
          
  



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 
 
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+vr:  09.30  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   045 546 06 75               
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 
Kopy, suggesties en (bezorg)klachten gaarne via: webmaster@pfkrd.nl 
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