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PASEN, JEZUS LEEFT! 
De meeste dagen van de maand maart vallen in de Vastentijd. Veertig dagen bereiden wij ons voor op 
het grootste feest van de Christenheid en van en voor iedere Christen. We doen dat in ene stuk extra 
bezinning door het wekelijkse kruisweggebed op vrijdagavond en door meer stil te staan bij het ge-
bed en de aandacht voor onze naasten. Althans, dat is de bedoeling en hiertoe worden wij ten zeerste 
aangespoord; niet in de laatste plaats door onze paus Franciscus.
‘Opstaan’ - ‘Verrijzen’ is geen gelopen race; is en was geen vanzelfsprekendheid. Het ging bij Jezus 
door leven en lijden heen. Het gaat ook bij ons allen door leven en alle wederwaardigheden daarin, 
soms door pijn en verdriet, heen. Voor een Christen is er echter perspectief; gloort er licht aan horizon; 
is er het vertrouwen en de hoop op afsluiten en zelfs overwinnen van alles wat een mens terneer-
drukt, negatief beheerst en soms bijna doet bezwijken. Een licht aan de horizon niet omwille van 
ons ploeteren en zwoegen maar wel in onze volharding in het koesteren van het vertrouwen en het 
geloof in Jezus Christus die de dood en het lijden eens en voor altijd heeft ontkracht en overwonnen. 
Hoezeer we ook nog vastzitten aan dit bestaan en aan alles wat ons daarin parten speelt; wij zullen
Pasen vol vreugde en blijdschap vieren. Getuigenis afleggen van onze hoop en vertrouwen in de 
overwinning van Jezus die leeft en ons in Zijn leven wil laten delen. Dat moge voor ons allen een Zalig 
en Gezegend en vooral vreugdevol paasfeest zijn. Deken S. Nevelstein

KERKBESTUUR - PAROCHIERAAD 
Sinds 1 januari van dit jaar is er één kerkbestuur voor de parochies Sint Lambertus, Sint Catha- 
rina, Sint Petrus-Maria Tenhemelopneming, Heilig Hart van Jezus, Blijde Boodschap en Sint 
Joseph en Norbertus. Het bestuur bestaat uit de dames Tiny Pluijmen en Marlies Lindelauf en 
de heren Jan Goltstein, Wim Franssen en Lou Nijsten evenals pastoor H. Kreuwels en deken 
S. Nevelstein. Als ambtelijk secretaris van dit gremium fungeert de heer Dolf Kersten. 
Met deze groep mensen denken wij een bekwame en gemotiveerde groep mensen bijeen 
gebracht te hebben om de kerkgemeenschap in de betreffende parochies te ondersteunen.
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Een van de zwaarste taken zal erin bestaan om te bekijken hoe we een situatie van veel te
grote kerkgebouwen met daarbij passend; veel te hoge onkosten aan instandhouding en
onderhoud; een veel te laag bedrag aan inkomsten en een dusdanig gekrompen groep
kerkgangers, kunnen saneren. Tegelijkertijd is de insteek om waar het ook maar gaat de 
kerkgemeenschap zelf te versterken; te bemoedigen en te enthousiasmeren.
In principe is het de bedoeling dat er parochieraden vanuit de oorspronkelijke
geloofsgemeenschappen worden gevormd die voeling blijven houden met de plaatselijke
achterban en de lopende zaken ter plaatse in ogenschouw blijven nemen. Deze formering
is thans nog aan de gang en tegelijkertijd zijn ook hierin al een aantal mensen gemotiveerd
en enthousiast aan het werk gegaan.
We zullen u uiteraard hiervan verder op de hoogte houden.  Deken S. Nevelstein

ACTIE KERKBALANS - FINANCIËLE POSITIE VAN ONZE PAROCHIES
Onlangs is de landelijke actie Kerkbalans voor de diverse katholieke en protestantse
kerken in Nederland van start gegaan. Voor ons in de parochiefederatie Kerkrade is het geen 
overbodige luxe maar bittere noodzaak om hier de aandacht op te vestigen. De gezamenlij-
ke inkomsten vanuit de 6 voormalige zelfstandige parochies zijn nog niet eens toereikend 
om de toekomst van één parochie met één kerkgebouw zeker te stellen. Tussen nu en 10 
jaar moeten we het dus niet alleen hebben over het voortbestaan van de kerkgebouwen 
in de Haanrade, Holz en Chèvremont, maar ook over de toekomst van de Lambertuskerk. 
Mochten er mensen zijn die dit lezen en die het aan het hart gaat en die er vervolgens een 
constructieve en positieve inbreng aan willen geven dan zijn ze natuurlijk van harte wel-
kom. Natuurlijk zijn we niet gebaat bij eindeloze verhalen over het kan, komt en mogelijk is; 
maar willen we graag op positieve wijze naar de toekomst kijken.
Zonder Uw POSITIEVE bijdrage kunnen wij NIETS. 

Harry Vroomen b.v.
Nationaal en internationaal transport en
erkend verhuis-, op- en overslagbedrijf

Rimburgerweg 2 Tel:  045-5456702
Eygelshoven Fax: 045-5464470
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Dutch Council for

Accreditation
ISO 9002

sinds 1968

Praktijk voor Fysiotherapie en Fysiofi tness
Revalidatie aan huis

Jan en Marlies Spel

Dirk Zweepstraat 1
6464 GE Kerkrade
Tel.: 045-5671241
E: jspel@cs.com

•MC KENZIE •OEDEEM THERAPIE
•SPORTTHERAPIE •BEKKENBODEM
      THERAPIE •FYSIOTHERAPIE
•FYSIOFITNESS

Fysiofi tness

Fysiotherapie

Voor een schoon en fris resultaat!

Albert Thijsstraat 39A 6471 WX Eygelshoven-Kerkrade
T. 06-19 33 26 98 was-strijkservice-slangen@live.nl

Wassen • Strijken • Stomen

Was & Strijkservice
Theo Slangen

Slangen



VASTENACTIE 2016
Projectland: Oeganda
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u 
naar de website www.lambertuskerkrade.nl, 
zie Parochiefederatie Kerkrade  parochies 
 parochie H. Lambertus werkgroepen 
vastenactie
Collecteweek: 14 maart t/m 20 maart 
huisdeurcollecte Kerkrade – Centrum. De 
collectanten zullen het vastenactiezakje 
wat bijgevoegd is bij dit parochieblad bij u
komen ophalen. Mocht u onverhoopt de 
collectant mislopen en wilt u toch iets do-
neren dan kunt u het zakje ook deponeren 
in de kast achter in de Lambertuskerk of in 
de brievenbus van de pastorie aldaar.
Let op: onze collectanten kunnen zich 
legitimeren.
Bent u bereid om onze groep collectanten 
te versterken dan bent u van harte welkom! 

Dekenale bedevaart naar Rome
In het kader van het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid wordt door de Dekenaten 
Kerkrade en Heerlen een busbedevaart 

naar Rome georganiseerd. Deze vindt 
plaats gedurende de periode 11 t/m 18 
november. De prijs voor een tweepersoons-
kamer bedraagt € 709,00.
Boekingsformulieren zijn verkrijgbaar bij 
het parochiekantoor, telefoon 0455452238

GOEDE WEEK
Als voorbereiding op de heilige dagen van 
de Goede week is er een Boeteviering
op donderdag 17 maart om 19.00 uur in de 
kerk van Chèvremont. Tijdens deze viering 
voor alle parochies van onze Federatie is 
er ook de gelegenheid het Sacrament van 
de Verzoening te ontvangen. Als voorbe-
reiding op dit sacrament, zal één van de 
priesters, die door de bisschop daartoe is 
gevraagd en door de paus op aswoensdag 
is uitgezonden als ‘ambassadeur van de 
barmhartigheid’ een lezing houden over dit 
‘vergeten sacrament’ van de Barmhartig-
heid. Pastoor W. Varela spreekt op donder-
dag 10 maart om 19.45 uur in het Blijde 
Boodschap-zaaltje achter de dagkapel van 
de kerk van Chèvremont, over de goedheid 
van Gods vergeving.

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



De ‘heilige drie dagen’ beginnen vervolgens 
op donderdagavond, als wij in de viering 
van het Laatste Avondmaal de instelling 
van het Priesterschap en de Eucharistie 
mogen vieren.
Op Witte donderdag 24 maart om 19.00 uur 
in de kerk van Chèvremont zijn alle
parochianen en heel bijzonder ook alle vrij-
willigers van de verschillende parochies van
onze Federatie zijn van harte uitgenodigd 
dit Sacrament van de éénheid samen te vie-
ren! De Mis zal worden opgeluisterd door 
verschillende koren, met de misdienaars, 
acolieten en lectoren van de verschillen-
de parochies en met de voetwassing van 
twaalf parochianen, die onze gemeenschap 
vertegenwoordigen.
Aansluitend aan deze H. Mis is er een Agapè 
in het parochiezaaltje: een feestelijk
samenzijn, waartoe wij een ieder willen 
vragen iets mee te nemen om te eten of te 
drinken. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Met de bijdrage van eenieder willen we 
in een feestelijke Agapè (‘vriendenmaal’) 
vieren dat aan de Kerk het priesterschap 
is gegeven; zowel aan de priesters alsook 
– in het algemene priesterschap – aan alle 
gedoopten.
Het Allerheiligst Sacrament wordt ná de 
Plechtige Eucharistie naar de dagkapel 
gebracht waar tot ’s morgens acht uur 
aanbidding is. Let wel: de hele nacht willen 
wij proberen bij Hem te blijven die zich 
geheel aan ons heeft willen geven. Op de 
invulformulieren die in de kerken worden 
opgehangen kan men aangeven welk half 
uur (of langer) men voor deze Aanbidding 
beschikbaar is.
Op Goede vrijdag is er om 15.00 uur de 
kruisweg in alle vier de kerken;
om 19.00 uur de Herdenking van het Lijden 
en Sterven van onze Heer Jezus Christus

in de St.Catharinakerk van de Holz.
Op paaszaterdag zal om 20.30 uur de paas-
wake in de St. Lambertuskerk gevierd
worden. Ook deze viering is – net als de 
vieringen van donderdag- en vrijdagavond –
bedoeld voor álle parochianen van onze 
Federatie. Het St. Caeciliakoor zal deze 
plechtige paaswake opluisteren, terwijl de 
vormelingen van dit jaar in deze Mis hun 
doopbeloften zullen hernieuwen. In de 
hoop dat wij met velen deze voornaamste 
dagen van ons geloof mogen vieren, verblij-
ven wij.                Het pastorale team.

TRIDUÜM
De drie heilige dagen in de Goede Week 
worden als volgt gevierd. Op iedere dag wil-
len we in één kerk samen komen om deze 
belangrijke dagen als geloofsgemeenschap 
zo goed mogelijk, samen te kunnen vieren.
24 maart Witte Donderdag, 19.00 uur in de 
kerk Maria Ten Hemelopneming, (Chèvre-
mont), Instelling van de Eucharistie en het 
Priesterschap.
25 maart Goede Vrijdag 15.00 uur in alle 
kerken, Kruisweg.
25 maart Goede Vrijdag 19.00 uur in de kerk 
H. Catharina-Holz, sterven van de Heer.
26 maart Stille Zaterdag 20.30 uur in de 
kerk H. Lambertus-centrum, Paaswake.

ANTONIUSNOVEEN 
LAMBERTUSKERK
De Antoniusnoveen vindt plaats op de dins-
dagen 12, 19, 26 april, 3, 10, 17, 24, 31 mei en
7 juni. De opening op 12 april zal geschieden 
door deken S. Nevelstein. Op de sluitings-
dag, 7 juni zal Mgr. Wiertz voorgaan in de 
H. Mis. Op de overige dinsdagen zal steeds 
een gastpriester/-predikant voorgaan. 
Voor de opluistering zullen een aantal 
gastkoren zorgdragen.



KRUISWEG
In de veertigdagentijd wordt in de kerken 
van het centrum, de Holz en Chèvremont op 
de vrijdagavonden om 19.00 uur de kruis-
weg gebeden. Een kans om toe te leven 
naar die bijzondere Goede Vrijdag, wan-
neer wij stilstaan bij dat ongelofelijke offer 
dat Jezus voor onze redding heeft willen 
brengen.

DANK
Graag willen we alle medewerkers – gast-
priesters, koren, eregasten en vele vrijwil-
ligers – hartelijk danken voor hun inzet 
tijdens de Lourdesnoveen. Door de inzet 
van velen is het wederom een mooie en 
ongetwijfeld ook heel vruchtbare noveen 
geweest, waar we in dankbaarheid op mo-
gen terugkijken!

GEZINSMIS PALMPASEN
Tijdens de drie zondagse missen van palm-
zondag op 20 maart, zijn er gezinsmissen,
waarbij alle kinderen zijn uitgenodigd met 
hun ‘palmpaas’ deel te nemen!

PAASCOMMUNIE 
Mocht u voor Pasen thuis de Paascommu-
nie wensen te ontvangen – en niet al
maandelijks de thuiscommunie ontvangen 
– dan kunt u contact opnemen met het
parochiekantoor: 045-5452238

VOETBEDEVAART SIMPELVELD
Op zaterdag 16 april is er een voetbedevaart 
naar de Sterre-der-Zee-kapel in Simpelveld.
We vertrekken om 8.00 uur vanaf de kerk 
van Chèvremont en om 8.15 uur vanaf de
Lambertuskerk. Tijdens de voettocht zal er bij 
verschillende veldkruizen een tientje van de
rozenkrans gebeden worden, terwijl er uiter-
aard ook een ‘koffie-stop’ zal zijn! Na de Mis 
in de Sterre-der-Zee-kapel zullen we in de 
buurt samen iets eten en kan men te voet of 
met de auto weer naar Kerkrade terugkeren.
Opgave: hanskreuwels@gmail.com of 
0650595013

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

• Gekwalifi ceerde scholing
• Vakmanschap
• Professionaliteit
• Kwaliteit

Gespecialiseerd in diabetische en reumatische voetverzorging
Behandelingen worden vergoed volgens de polis van uw zorgverzekeraar. 

Zowel afspraak in de praktijk als thuisbezoek verlopen na telefonisch overleg.

Bezoekadres: Smeets loopcomfort
St. Pieterstraat 88, 6463 CW  Kerkrade

Tel (045) 535 23 81  Mob 06-11 12 33 73  www.sandramiddeldorp.nl



PAASVIERING ZIEKENSECTIE 
De Paasviering van de Ziekensectie zal 
plaatsvinden op zaterdag 19 maart om 
15.00 uur in het Catharinahoes op de Holz.

BEDEVAART
Op woensdag 15 juni zal een bedevaart 
naar Kevelaer worden gehouden, onder
begeleiding van een van de parochie-
priesters. Reserveer deze datum al in uw 
agenda. Meer informatie volgt.

LOURDESREIS 
Gedurende de periode 20 t/m 26 augustus 
2016 zal een Lourdesreis worden gehouden
met begeleiding van een der parochiepries-
ters. Aanmelden is alsnog mogelijk tot 
1 mei. Voor informatie kunt u terecht bij 
René Offermans via telefoon 06 2848 70 42 
of email reneoffermans@home.nl

OPGEVEN MISINTENTIES
Het parochieblad van de maand april wordt 
voorbereid vanaf 20 maart. Misintenties die-
nen opgegeven te worden vóór de 20e van 
de maand. Deze worden dan opgenomen in 
het parochieblad van de komende maand. 
Misintenties die opgegeven worden na de 
20e worden vermeld op de website. Dit geldt 
eveneens voor andere copy van kerkelijke of
algemene aard.

BEZORGERS GRENZELOOS 
CONTACT
Voor de bezorging van het Grenzeloos 
Contact zijn wij, in verband met verhuizing 
van de vorige bezorger, op zoek naar een of 
meerdere bezorgers voor de Meuserstraat in
Haanrade. Het betreft ongeveer 140 blaadjes.
Gelieve gaarne contact op te nemen met dhr. 
Laven, tel. 0455457437

IN ONZE PAROCHIES WERDEN 
KERKELIJK BEGELEID:
27 januari: Ketie Vial-Janssen
31 januari:  Bep de Jager-Hundscheidt
1 februari: Louise Bosch-Vroomen
9 februari: Elly Tummers-Sterk
10 februari:  Maria Hermans-Braun
11 februari:  Mieneke Schopen-Ossen
16 februari:  Piet Wetzeler
Mogen zij en alle overledenen worden opge-
nomen in Gods Heerlijkheid.

IN ONZE PAROCHIES WERDEN/
WORDEN GEDOOPT:
31 januari: Julia van den Boogaard
14 februari:  Milano de Heus
14 februari:  Rebecca de Beer
14 februari:  Ferial Strouken
20 maart:  Liliane Szabo
Wij feliciteren de ouders en de dopelingen 
van harte met de opname in de
kerkgemeenschap.

Dinsdag 1 maart
19.00 uur, 1e jrd. Jan Kockelkorn; Sjef Basten.
Vrijdag 4 maart
12.00 uur, orgelconcert door stadsorganist 
Jo Louppen. 19.00 uur, kruisweg.
Zaterdag 5 maart 18.00 uur, Theresia Van-
derheijden-Sterk;  Annelies Fuhren-Wolfs; 
Agnes Fuhren-Thomas; Hélène Hanneman- 
Lauvenberg; Frans Handels; Nienny Pelzer- 
Baadjou;  Billa Orboms-Renkens; ouders van 
der Voort-Kremers, dochter Ciska, zonen 

Joep en Johan en schoonzoon Wiel Habets.
Zondag 6 maart 11.00 uur, 6 wkd. Bernardina 
Vonken-Waelen; jrd. Annie Coerver-Kerres; 
Bert Collet; Arie Zeeuw; Antoon Hommen; 
Maria Vandermühlen-Wiertz.
Dinsdag 8 maart 19.00 uur, alle parochianen.
Vrijdag 11 maart 19.00 uur, kruisweg.
Zaterdag 12 maart 18.00 uur, Giel Savelberg.
Zondag 13 maart 11.00 uur H. Mis opgeluis-
terd door het Kerk. Zangkoor St. Caecilia, 
ouders Franzen-Thomas, Riet en Patrick.

H. LAMBERTUS



Dinsdag 15 maart
19.00 uur, ouders Rutten-Rutten.
Vrijdag 18 maart 19.00 uur, kruisweg.
Zaterdag 19 maart 18.00 uur, Huub Lucas-
sen; Frans Körver; Resi Hendriks en ouders 
Hendriks-Handels; familie Lauvenberg- 
Kruijen en zoon Pierre; Arie Zeeuw.
Zondag 20 maart Palmzondag, gezinsmis.
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerk.
Zangkoor St. Caecilia, gestichte jrd. Enny
Bischoff-Plummen; gestichte jrd. ouders Jan 
en Louise de Faber-Krahwinkel; gestichte jrd. 
ouders Defesche-Kikken en voor Loek Kaul; 
jrd. Albert Habets en overleden ouders
Habets-Borro; overleden ouders Hellen-
brand-Vanhauten; Kaat Scholtes-Vonden-
hoff; Frans Handels; Nienny Pelzer-Baadjou; 
Francie Gerards-De Laat en Gustaaf Gerards 
en dochter Angelica Gerards-Ottenbros.
Dinsdag 22 maart 19.00 uur, jrd. H.E.H. deken 
J. Franck en Zr. Hubertina.
Donderdag 24 maart Witte Donderdag in 
Maria Tenhemelopneming Chèvremont.
19.00 uur, instelling Eucharistie en het Pries-
terschap.
Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag
15.00 uur, kruisweg.

19.00 uur, viering van het sterven van de 
Heer in de H. Catharinakerk, Holz.
Zaterdag 26 maart (extra collecte)
20.30 uur, Paaswake opgeluisterd door het 
Kerk. Zangkoor St. Caecilia, Maria Huberti-
na Rutten; ouders Theo Goebbels en Maria 
Goebbels-Vondenhoff en wederz. familie.
Zondag 27 maart, Pasen (extra collecte)
11.00 uur, H.Mis opgeluisterd door het 
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia; gestichte 
jrd. Toon Vinders en Fini Vinders-Buck en 
zoontje Roger; gestichte jrd. ouders 
Kreyen-Lauenroth en zoon Gerd; gestich-
te jrd. Johan Claessens, Jacob Heckmans 
en Tilla Heckmans-Schopen; gestichte jrd. 
echtpaar Vijgen-van Breugel; jrd. Huub Deu-
renberg; echtpaar Frans Vliegen en Maria 
Vliegen-Sauren; Herman Vervoort; Agnes 
Fuhren-Thomas; Giel Savelsberg; Eugene 
Lanckohr; Hélène Hanneman-Lauvenberg; 
Sjaak Vreuls ivm zijn verjaardag.
Maandag 28 maart Pasen (extra collecte)
11.00 uur, 6 wkd Elly Tummers-Sterk; jrd. 
Annie Simons-Lochtman.
Dinsdag 29 maart 19.00 uur, voor de ernstig 
zieken van onze parochie

Juridisch, fiscaal, 
administratief advies?

úw partner voor accountancy
administratieve, fiscale en juridische dienstverlening

mr.bc. E.J.A.C. Schaufeli
gerard doustraat 1, 6464 ax kerkrade

telefoon 045 - 535 40 40, 
e-mail: e.schaufeli@planet.nl

www.schaufeliadvies.nl

schaufeli

Voor alle onderhoud, reparaties,
schadetaxaties enz. enz. aan:
autoʼs: personen en bestelautoʼs
             en oldtimers
motoren:  motorfi etsen en scooters 
 en oldtimers
scooters:  bromscooters, -fi etsen,  
 -mobielen en oldtimers

Nievelsteenstraat 6A, 6471 CB  Eygelshoven - Kerkrade
Telefoonnummer: (0031) (0)45-5453062

E-mail: ams.service.center@home.nl  Website: www.amsservicecenter.nl

reiniging graf- of urnmonument | onderhoud kleine beplanting 
begeleiding grafbezoek



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

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

AUTORIJSCHOOL
KLEIJBERG

                  Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging?
           Kom dan naar Autorijschool Kleijberg.
      Geniet van een rijopleiding in een rustige en
ontspannen sfeer en profi teer van de extra service.

Diverse pakketten incl. een gratis dagcursus Theorie
voor bijzonder vriendelijke prijzen.

Nieuwsgierig? Meld je dan nu aan en profi teer
06-53497716 / 045-5451019

Autorijschool-kleijberg@hotmail.nl / www.rijschool-emiel-kleijberg.nl



Woensdag 2 maart
9.00 uur, H. Mis voor onze ernstig zieken.
Vrijdag 4 maart
19.00 uur, kruisweg in dagkapel.
Zondag 6 maart
9.45 uur, opgeluisterd door ons Dameskoor.
Wil Schipper; Lenie Wetzelaer-Engels; Nora 
Vreuls-Dormans.
Maandag 7 maart 18.40 uur, rozenkrans.
19.00 uur, voor onze ernstig zieken.
Woensdag 9 maart
9.00 uur, voor onze ernstig zieken.
Vrijdag 11 maart
19.00 uur, kruisweg in dagkapel.
Zondag 13 maart
09.45 uur, jrd. May Op den Kamp.
Maandag 14 maart 18.40 uur, rozenkrans.
19.00 uur, voor ons aller welzijn.
Woensdag 16 maart
09.00 uur, voor een bijzondere intentie.
Vrijdag 18 maart
19.00 uur, kruisweg in dagkapel.
Zaterdag 19 maart
15.00 uur, paasviering ziekensectie.
Zondag 20 maart / Palmzondag, gezinsmis
9.45 uur, opgeluisterd door ons Dameskoor.
jrd. Marleen Ploum; Wil Schipper; Alois 

Sauren; Lenie Wetzelaer-Engels; Nora 
Vreuls-Dormans.
Maandag 21 maart 18.40 uur, rozenkrans.
19.00 uur, voor onze zieken en bejaarden.
Woensdag 23 maart
9.00 uur, voor ons aller welzijn.
Donderdag 24 maart, Witte Donderdag in 
Maria Tenhemelopneming Chèvremont.
19.00 uur, instelling Eucharistie en het 
Priesterschap.
Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag
15.00 uur, kruisweg in de grote kerk.
19.00 uur, Goede Vrijdag viering met 
Dameskoor.
Zaterdag 26 maart Paaszaterdag
20.30 uur, paaswake in de Lambertuskerk.
Zondag 27 maart, HOOGFEEST VAN PASEN
9.45 uur, opgeluisterd door ons Dameskoor.
jrd. ouders Buck-Claessen en kinderen; jrd. 
ouders Ploum-Aelmans; echtelieden Gouder 
de Beauregard-Buck; Ellen Stuurman-van 
Loo. EXTRA MAANDCOLLECTE. Tweede 
collecte voor onze kerk.
Maandag 28 maart, TWEEDE PAASDAG
9.45 uur, voor alle parochianen.
Woensdag 30 maart
9.00 uur, voor een bijzondere intentie.

H. CATHARINA

ST. PETRUS - MARIA TEN HEMELOPNEMING
Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding van 8.00 t/m 9.00u.

Dinsdag 1 maart / woensdag 2 maart
9.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Donderdag 3 maart
18.30 uur, rozenkransgebed.
19.00 uur, ouders Silvius, ouders Janssen
Vrijdag 4 maart
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel.
19.00 uur, bidden van de kruisweg.
Zondag 6 maart
11.00 uur, opgeluisterd door het Familiekoor. 
Kinderwoorddienst. 1e jrd. Ennie Breuer-
Rinkens; Harry Breuer en Trautje Rinkens-
Urlings; jrd. fam. Benders-Herbergs (st.); Trau 

Görtzen (st.); jrd. Annie Langen-Latour;  
Dennis Smeding; ouders Senden-Kockelkorn, 
zonen Hans, Peter en schoondochter Astrid. 
Dinsdag 8 maart / woensdag 9 maart
9.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Donderdag 10 maart
18.30 uur, rozenkransgebed.
19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Vrijdag 11 maart
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel.
19.00 uur, bidden van de kruisweg.
Zondag 13 maart
11.00 uur, volkszang. Presentatie com-



municantjes Blokkenberg. 6-wkd. Bep de 
Jager-Hundscheidt (verj); 6-wkd Annie 
Haas-Moesker; Hub Thelen en familie (st.); 
jrd. ouders Huijnen-Habets (st.); jrd. Jeu 
Essers (st.); Agnes Buijsen; Theo Esser.
Dinsdag 15 maart / woensdag 16 maart
9.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Donderdag 17 maart
9.00 uur, overleden ouders Franssen-Grooten, 
 overleden gezinsleden en kleinzoon Rob.
19.00 uur, BOETEVIERING ter voorb. op Pasen.
Vrijdag 18 maart
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel.
19.00 uur, bidden van de kruisweg
Zondag 20 maart Palmzondag, gezinsmis.
11.00 uur, opgeluisterd door het Petruskoor. 
Jrd. No en May Heijltjens-Weegels (st.); 
Desirée Schlösser-Huppertz (st.); ouders
Schoenmakers-Handels en kinderen; Dennis 
Smeding.
Dinsdag 22 maart / woensdag 23 maart
9.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Donderdag 24 maart Witte Donderdag
19.00 uur, Plechtige H. Mis b.g.v. het Laatste 
Avondmaal, opgeluisterd door meerdere
koren. Instelling van de Eucharistie en pries-
terschap met voetwassing en aansluitend

Agapè. De hele nacht, tot vrijdagochtend 
8.00 uur, is er Aanbidding in de dagkapel.
Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag
15.00 uur, kruisweg in de H. Lambertuskerk.
19.00 uur, viering van het sterven van de 
Heer in de H. Catharinakerk, Holz.
Zaterdag 26 maart Paaszaterdag
20.30 uur, paaswake in de H. Lambertuskerk.
Zondag 27 maart Hoogfeest van Pasen
11.00 uur, opgeluisterd door het Familie-
koor. Kinderwoorddienst. Jrd. pastoor Olav 
Wauters (st.); Hub en Fien Deguelle-Haart-
mans (st.); ouders Vreuls-Eijdems en ouders 
Vreuls-Becholz (st.); Agnes Buijsen; Theo 
Esser; Frans Schoenmakers; Gerda Leerssen- 
Schlösser; Joke Martens; ouders Martens; 
Jose en Michel Moise en fam. Gracieuse.
Maandag 28 maart Tweede Paasdag
11.00 uur, opgeluisterd door het Petruskoor.
Mia Savelsberg (st.); echtgenoten Schulteis- 
Wijnberg (st.) 
Dinsdag 29 maart / woensdag 30 maart
9.00 uur, géén H. Mis.
Donderdag 31 maart
18.30 uur, rozenkransgebed.
19.00 uur, Fien Görtzen (st.)

PAASRONDGANG VAN DE AKO.
Het is traditie dat onze misdienaars en acolieten rond de 
Pasen huis aan huis rondgaan in de parochies om u – mede 
namens het pastorale team – een Zalig Paasfeest te wensen. 
Zij komen in de Goede Week en de week na Pasen bij u langs 
vanaf 21 maart t/m 2 april. Zij gebruiken deze jaarlijkse rond-
gang om u, parochianen, te bedanken voor de steun die de 
AKO in het afgelopen jaar mocht ervaren. De jongens en meis-
jes van de AKO staan elke dag van het jaar klaar om aan het al-
taar mede te zorgen voor sfeervolle Heilige Missen. U kunt de 
AKO bedanken voor deze trouwe dienst in de kerken – week in 
week uit – door hun tijdens de rondgang langs onze gezinnen 
een kleine bijdrage te geven voor de kas, waaruit de komende 
maanden allerlei activiteiten worden georganiseerd voor hun 
leden. De misdienaars en acolieten hebben een kaartje bij 
zich, waarop staat dat zij namens de AKO collecteren. Mede 
namens de misdienaars en de acolieten van harte bedankt.



Wilt u informatie over het werken 
met computer, iPad of tablet

Meer informatie via
t (045) 545 58 24.

www.cekanetkerkrade.nl

KERKRADE

 
 
 
 

Wilt u informatie over het werken  
met computer, iPad of tablet? Bel 
dan 5455824  of kijk op  

www.cekanetkerkrade.nl 

lessen in lokaal   Hoofdstraat 24B 

      

H. HART VAN JEZUS
Zaterdag 5 maart 18.00 uur, volkszang.
jrd. Carla Merx-Dumont; overledenen van de 
fam. Geraedts-Beumers (st.).
Zaterdag 12 maart 18.00 uur, volkszang.
jrd. Dolf Kersten (st.); Cillie Geelen-Kersten; 
jrd. ouders van Hees-Wijnands (st.); ouders 
Ploum-Crouzen, kinderen en Hubertina 
Ploum (st.)

Zaterdag 19 maart Palmzondag
18.00 uur, volkszang. Peter Jozef Hundscheidt 
en Catharina Aretz (st.); Els Jongen-van Beek.
Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag
15.00 uur, bidden van de Kruisweg.
Zaterdag 26 maart 18.00 uur, géén H. Mis



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

Parochie H. Catharina
p/a Kerkplein 8, 6461 EG  Kerkrade
( 045 545 20 07 / + f.lahaije@versatel.nl

Parochie St. Petrus-Maria Tenhemelopneming en Parochie H. Hart van Jezus
Nassaustraat 39, 6463 AS  Kerkrade
( 045 546 44 86 / + grenzelooscontact@gmail.com

Pastoraal team:
Deken  S. Nevelstein   ( 045 545 22 38
Pastoor H. Kreuwels  ( 045 567 18 70   + hanskreuwels@gmail.com
Diaken D. Houtema      ( 045 545 71 54   + dinmiep@ziggo.nl
Diaken P. van de Laarschot   ( 045 522 52 01   + pcvandelaarschot@gmail.com

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

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

Vriendelijk verzoek om misintenties op te geven vóór 20 maart.
Deze worden dan gepubliceerd in het parochieblad van april.

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

Administratie / rekeningnummers / info kerkbijdrage:
H. Lambertus  NL24 INGB 0001 2114 09 ( 045 545 22 38 
H. Catharina  NL88 ABNA 0476 0419 96  ( 045 546 06 75
Maria t h o  NL31 RABO 0125 2004 04  ( 06 29 01 13 72
H. Hart van Jezus  NL95 RABO 0476 0459 24  ( 045 545 74 37
Alle overige banknummers blijven eveneens in gebruik

Kerkbijdrage: minimaal ? 84 per jaar. Vrijstelling kosten rouw- en trouwdiensten.

Meer info op: www.lambertuskerkrade.nl

Opmerkingen, bezorgklachten en suggesties: ( 045 545 22 38 of 
webmaster@lambertuskerkrade.nl

Adverteren in Grenzeloos Contact?
9.000 adressen in Kerkrade-Centrum, Holz, 

Chèvremont en Haanrade tegen een aantrekkelijk tarief.
Neem contact op met Deurenberg Media, 045-546 35 35 of info@deurenberg.nl


