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PASEN - DOOPSEL VAN EEN VOLWASSENE
Het woord komt van het Hebreeuwse ‘Pesach’ hetgeen vrij vertaald zoiets als  ‘sloeg over’ 
betekent. De eerstgeboren Hebreeuwse kinderen (voorgangers van de Joden) werden 
gespaard bij de tiende plaag in de tijd van Mozes. De eerstgeborenen van de Egyptenaren 
stierven en de engel van God ging niet naar binnen bij de huizen waar het bloed van het 
lam op de deurpost was gesmeerd. Daar woonden de Hebreeën.
Jezus gaat naar Jeruzalem om dat Pasen te vieren en tegelijkertijd komt er een nieuw, veel 
groter en omvattender ‘Pasen’. Jezus Zelf wordt als een Paaslam, onschuldig, vrijwel letter-
lijk, geslacht. Zijn bloed stroomt langs het kruishout. Dit kruis is als het ware de deurpost 
van de hele wereld. En de mensen van deze wereld worden gered, verlost, door de gave van 
Zijn Leven.
In de Paaswake, zaterdag 15 april, vanaf 20.30 uur, komt dit hele verhaal in volle omvang en 
dramatiek maar ook in alle vreugde tot uiting. Gedurende deze grootste en belangrijkste 
viering van het hele jaar wordt Maurice Mouthaan uit Terwinselen, 40 jaar oud, gedoopt, 
gevormd en ontvangt hij de eerste heilige Communie. Zijn zoontje Floris, 7 jaar oud, wordt 
eveneens gedoopt en ontvangt de eerste heilige Communie samen met zijn moeder 
Natascha die als baby gedoopt is. De jongens en meisjes die dit jaar het Heilig Vormsel ont-
vangen zullen tijdens de viering samen met Maurice en met ons allemaal de Doopbeloften 
hernieuwen. In de eerste eeuwen van de Kerk werden nooit kinderen gedoopt maar altijd 
volwassenen die zich daar jarenlang op hadden voorbereid en het Doopsel vond ook steeds 
in de Paasnacht plaats. Zo gebeurt het ook nu jaarlijks dat in de grote kathedralen en kerken 
van deze wereld in de Paasnacht volwassenen worden gedoopt; in de Dom van Keulen; 
Notre Dame in Parijs en ook in de Sint Pieter door de paus zelf. Dit jaar hebben we de grote 
vreugde dat we dit ook in Kerkrade mogen meemaken.
Namens pastoor Hans, diaken Din en diaken Pieter, wens ik U allen alvast ene Zalig en Geze-
gend Paasfeest, Feest van de Verrezen Heer Jezus Christus, van harte toe.

Deken S. Nevelstein
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GOEDE WEEK
BOETEVIERING
Op donderdag 6 april om 19.00 uur in de kerk 
van Chevremont. Als voorbereiding op de 
heilige dagen van de GOEDE WEEK is er deze 
boeteviering voor alle parochies van onze 
Federatie, waarbij ook gelegenheid is het 
Sacrament van de Verzoening te ontvangen.

WITTE DONDERDAG
13 april om 19.00 uur in de kerk van Chevre-
mont. ALLE PAROCHIANEN en heel bijzonder 
ook ALLE VRIJWILLIGERS van de verschillen-
de parochies van onze Federatie zijn van 
harte uitgenodigd dit Sacrament van de 
éénheid samen te vieren! De Mis zal worden 
opgeluisterd door verschillende koren, met 
de misdienaars, acolieten en lectoren van de
verschillende parochies en met de voet-
wassing van twaalf parochianen, die onze 
gemeenschap vertegenwoordigen. Aan-
sluitend aan deze H.Mis er een AGAPÈ: een 
feestelijk samenzijn, waartoe wij een ieder 
willen vragen iets mee te nemen om te eten 
of te drinken. Voor koffie en thee wordt ge-
zorgd. Met de bijdrage van een ieder willen 
we in een feestelijke Agapè (‘vriendenmaal’) 
vieren dat aan de Kerk de Eucharistie én het
priesterschap is gegeven. Het Allerheiligst 
Sacrament wordt ná de plechtige Eucharis-
tie 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.

GOEDE VRIJDAG
14 april 15.00 uur Kruisweg in de H. Lam-
bertuskerk, St. Catharinakerk en de St. 
Petrus-Maria Tenhemelopneming kerk te 
Chevremont. Tevens kruisweg door de stra-

ten van Kerkrade, startend en eindigend bij 
de Lambertuskerk, eveneens om 15.00 uur.
14 april 19.00 uur Herdenking van het Lijden 
en Sterven van onze Heer Jezus Christus in 
de St. Catharinakerk van de Holz.

PAASZATERDAG
Op PAASZATERDAG 15 april zal om 20.30 uur 
de PAASWAKE in de 
H. Lambertuskerk gevierd worden. Ook deze 
viering is net als de  
vieringen van donderdag- en vrijdagavond, 
bedoeld voor álle parochianen van onze Fe-
deratie. Het Kerkelijk zangkoor St. Caecilia zal 
deze plechtige Paaswake opluisteren, terwijl 
de vormelingen van dit jaar in deze Mis hun 
doopbeloften zullen hernieuwen. Wij hopen 
dat wij met velen deze voornaamste dagen 
van ons geloof mogen vieren.

KIENMIDDAG ZIEKENZORG 
DE ZON
Op zaterdag 8 april 2017 organiseert 
wederom een kienmiddag. We beginnen om 
14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Waar? In het Parochiezaaltje St. Petrus 
Maria Tenhemelopneming. Wij verzoeken u op 
tijd aanwezig te zijn. Van harte welkom.



VASTENACTIE: LEERBOEKEN VOOR VLUCHTELINGEN
4250 lesboeken en oefenschriften in de Eritrese taal. En dat voor 880 leerlingen op de 
verschillende vluchtelingenscholen. Dat lesmateriaal wil de leiding van het centrum voor 
Eritrese vluchtelingen in het Soedanese Khartoum heel graag aanschaffen van de opbrengst 
uit de Vastenactie die momenteel in zowel Eygelshoven als Kerkrade-Centrum loopt. Achter 
in de kerken staan al de collectebussen waarin de giften gedeponeerd kunnen worden. In 
Kerkrade-Centrum wordt bovendien binnenkort een huis-aanhuiscollecte. Ook kan er geld 
overgemaakt worden op NL16RABO0151706506 ten name van Kerkbestuur H. Joannes de 
Doper ovv Vastenactie 2017. De collectanten in de Lambertusparochie zullen het bijgevoeg-
de vastenactiezakje bij u ophalen in de week van 3 april a.s. Mocht u de collectanten  
mislopen dan kunt u het zakje deponeren in de kast achter in de kerk of in de brievenbus 
van de pastorie. Verder zijn wij nog op zoek naar collectanten. Heeft u een uurtje tijd dan 
bent u van harte welkom. Namens de werkgroep, Ad Kil, telefoon 045 545 84 50 

OVERZICHT VAN DE GEZINSMISSEN
Palmpasen:
• Bs. St. Ursula, H. Catharinakerk, zondag 9 april 09.45 uur
• Bs. De Diabolo, H. Lambertuskerk, zondag 9 april 11.00 uur
• Bs. De Blokkenberg én De Steltloper, Chevremont, zo. 9 april 11.00 uur

Eerste H. Communie vieringen:
• Bs. St. Ursula, H. Catharinakerk, 
23 april 09.30 uur
• Bs. De Steltloper in Chevremont, 
14 mei om 10.30 uur
• Bs. De Blokkenberg in Chevremont, 
21 mei om 10.30 uur
• Bs. De Diabolo in de H. Lambertuskerk, 
28 mei om 09.45 uur

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

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



Mogen zij en alle overledenen worden opgenomen in Gods Heerlijkheid. 

IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERD GEDOOPT:
12 maart  Dwayne Paffen

Wij feliciteren de dopeling en ouders met de opname in de kerkgemeenschap.

ANTONIUSNOVEEN 2017

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

IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
17 februari Ria Savelberg-Jongen;
18 februari Miets Groten-van Oojen;
26 februari  Mia Frantzen-Heijmans

4 maart   Maria Sullot-Thomassen;
7 maart   May Frings-Dodemont;
8 maart   Kuub Joosten.

H. Lambertusparochie Kerkrade - Centrum 
Ook dit jaar 2017 is aan de voorbereiding 
alsook aan de uitvoering van de Antonius 
dinsdagen veel aandacht en zorg besteed. 
Het centrale thema voor de vieringen zullen 
de “geestelijke werken van barmhartigheid“ 
zijn. De noveen zal vanaf 18 april t/m 13 juni 
elke dinsdag door een andere geestelijke 
worden verzorgd: Vicaris generaal Mgr. dr. 
H. Schnackers, Deken S. Nevelstein,  Pastoor 
H. Kreuwels, Pater P. Wouters, Pastoor M. 
Heemels, Pastoor L. Terranea, Vicaris Pastoor 
E. Smeets, Rector Groot Seminarie-Rolduc L. 
Hendriks, de diakens P. van de Laarschot, M. 
Cuvelier, A. Willems en D. Houtema.
Diverse koren zullen de diensten vocaal 
ondersteunen:
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia uit de H. Lam-
bertusparochie, o.l.v. Peter Hensgens en aan 
het orgel Huub Van de Wall; 
Le Tre Voci Holz, orgel Michaela Tho-
mas-Scheren;
Kerkelijk Zangkoor St. Rochus Spekholzer-
heide, o.l.v. Charles Steffan;
Schola “Petrus en Paulus” Schaesberg, o.l.v. 
Pavlina Ognyanova;
Con Amore Bleijerheide, o.l.v. Bart van Kerk-
voort en aan het orgel Marcel Konieczny;
Octava Schandelen, o.l.v. Germaine Smedts;

Schola Gaudens Gaudebo, o.l.v. Jaap Dekker; 
Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade, 
o.l.v. Guido Swelsen;
De volkszang zal aan het orgel worden 
begeleid door dhr. Henk Winckels. In de 
viering van 5e noveendag 16 mei zal er een 
ziekenzalving plaatsvinden. De aanvang van 
de vieringen is steeds om 19.00 uur. Samen 
kunnen wij deze noveen, die al vanaf 1826 
ononderbroken in onze H. Lambertuskerk 
wordt gehouden, in ere houden door ons 
gebed, ons zingend bidden en door onze 
aanwezigheid. Veel devotie toegewenst.

KRUISWEG-VOETTOCHT
Op Goede Vrijdag zal dit jaar niet alleen in 
de verschillende kerken van onze Federatie 
om 15.00 uur de kruisweg gebeden worden, 
maar daarnaast zal er ook een voettocht zijn, 
waarbij van kruisbeeld naar kruisbeeld in onze 



parochies gelopen wordt. Bij ieder van de 
veertien kruisbeelden zal een korte bezinning 
gehouden worden, waarna wordt verder 
gelopen. Zoals Jezus door de stad van Jeruza-
lem zijn kruisweg liep, zullen ook wij door de 
straten van de plaats waar wij
wonen de kruisweg met Hem lopen. Start-
punt is het Grupellokruis aan de Lambertus-
kerk, waarna de tocht zal gaan door Nulland, 
de Holz (kruisbeeld achter de kerk), langs de 
kerk van Chevremont om weer te eindigen bij 
de Lambertuskerk. De tocht begint om 15.00 
uur aan de Lambertuskerk en duurt zo’n twee 
uur.

VOETBEDEVAART NAAR 
ANTONIUS (PLEY)
Op zaterdag 22 april vertrekt om 8.00 uur 
bij de kapel aan de Roderlandbaan (dichtbij 
Rolduc) een voetbedevaart door het prach-
tige natuurgebied van het Wormdal naar 
de Antoniuskapel te Pley. Onderweg wordt 
verschillende keren halt gehouden voor het 
bidden van een ‘tientje’ van de rozenkrans, 
terwijl ook een koffiepauze op het program-
ma staat. Rond 10.30 uur wordt de H. Mis 
gevierd in de H.Antoniuskapel, waarna aan-
sluitend een eenvoudige maaltijd is in Burg
Wilhelmstein. Desgewenst kan men met de 
auto of lopend de weg terug nemen.
Opgave bij pastoor Kreuwels: hanskreu-
wels@gmail.com of 06 505 950 13

PAASVIERING ZIEKENSECTIE 
HOLZ
De ziekensectie Holz houdt zaterdag 8 
april a.s. voor de zieken en ouderen van de 
parochie Holz een Paasviering in het Cathari-
nahoes aan de Lambertistraat 12 in Kerkrade. 
Iedereen van rond de zeventig jaar of ouder, 
is van harte welkom. De gratis middag 
begint om 15.00 uur met een Eucharistievie-
ring, gevolgd door een gezellig samenzijn 

met koffie, vlaai en paasbrood. Het dames-
koor St. Catharina Holz luistert de H. Mis op 
en zingt aan het einde van de middag nog 
enkele liederen. Rond 17.15 uur is de sluiting 
van de viering. Aanmelden voor de paas-
viering kan vóór 1 april bij een van de leden 
van de ziekensectie Holz of het secretariaat: 
Retha Jeurissen, Richerstraat 6. 
Telefoon 045 546 38 56 
 
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 van 3 april 
t/m 15 april bij u langs. Zij gebruiken deze 
jaarlijkse rondgang om u, parochianen, te 
bedanken voor de steun die de AKO in het 
afgelopen jaar mocht ervaren. De jongens 
en meisjes van de AKO staan elke dag van 
het jaar klaar om aan het altaar 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 aller-
lei 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, 
BEDANKT.

OPGEVEN MISINTENTIES, ENZ.
PAROCHIEFEDERATIE KERKRADE
Misintenties welke uiterlijk op 20 april zijn 
opgegeven bij uw parochiekantoor, worden 
vermeld in het parochieblad van de maand 
mei en op de website. Opgave is tevens 
mogelijk via kantoor.lambertus@pfkrd.nl.
Dit geldt ook voor andere kopy van kerkelij-
ke of algemene aard. Van deze kopy wordt 



steeds beoordeeld of er voldoende ruimte 
is om de (gehele) tekst op te nemen. Deze 
kopy kunt u aanreiken via het parochiekan-
toor of via webmaster@pfkrd.nl.

KERKELIJKE UITVAART 
OUDERS VERSUS KINDEREN
In de gesprekken met priesters en diakens 
in het dekenaat kwam deze thematiek 
stevig naar voren. Er zijn nogal wat ouderen 
die regelmatig bezoek ontvangen van een 
priester of diaken. Ze ontvangen regelmatig 
de ziekencommunie en vragen op enig mo-
ment om het Sacrament van de Ziekenzal-
ving. Soms wordt er zelfs besproken hoe de 
kerkelijke uitvaart zal verlopen. Nu weten 
we helaas dat in veel families de relatie 
tussen ouders en kinderen niet zo soepel 
verlopen en soms zelfs verstoord zijn. Het 
hoe en waarom daarvan zou veel te ver 
voeren in dit artikel. De betreffende oudere 
komt na de ziekenzalving  te overlijden en 

er volgt taal noch teken in de richting van 
priester of diaken waar goed en intensief 
contact mee bestond of zelfs de priester die 
gewoon gevraagd werd om, soms midden 
in de nacht, te komen voor de ziekenzalving. 
Soms lijkt het erop dat bepaalde kinderen 
geen respect opbrengen voor de geloofs-
overtuiging van hun ouders en de wens 
naar een kerkelijke uitvaart simpelweg 
negeren. Ook zou het minstens fatsoenlijk 
zijn om even een bericht te geven aan de 
betreffende priester of diaken waar het 
contact mee bestond. Er bestaat ondertus-
sen de mogelijkheid voor degenen die dat 
willen om een wilsbeschikking hieromtrent 
af te geven die zowel bij de familie als bij de 
priester of diaken bewaard wordt. Zelfs dan 
zijn we nog afhankelijk van de houding van 
nabestaanden hieromtrent. In ieder geval 
ligt er dan een wat hogere morele verant-
woordelijkheid om laatste wensen van een 
overledene te respecteren.

Zaterdag 1 april
19.00 uur, gestichte jrd. Ger van de Poel; 
jrd. ouders Vliegen-Smeets en zoon Joost; 
jrd. ouders Defesche-Kikken; Maria Dooper- 
Paffen; Trees van Wersch; Maria Curfs-van de 
Laar; Jo Gielgens;  Thea Quadvlieg-
Kremers; Kitty Lucassen-Bonnie; Gerard 
Ramakers; Jos Poettgens; Louis Kloth.
Zondag 2 april 5e Zondag in de Vasten
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het 
CMK-Kwartet o.l.v. Harrie Ries. gestichte jrd. 
Pierre Smeets en Zus Smeets-Hissel; gestich-
te jrd. echtgenoten Huub Sauren en Mia 
Sauren-Friedericks;  jrd. Martin 
Hanneman; jrd. ouders Corneth-Vanwersch 
en dochter en zonen; Bert Collet; voor de 
overleden bewoners complex Wijngracht

Dinsdag 4 april 
19.00 uur, uit dankbaarheid.

Vrijdag 7 april
12.00 uur, Orgelconcert door 
stadsorganist Jo Louppen.
Zaterdag 8 april
18.00 uur, Gerrit en Franci Wetzelaer-
Thevissen.
Zondag 9 april 6e 
Zondag in de Vasten en Palmzondag
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het 
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en met
medewerking van de kinderen van 
Basisschool De Diabolo. 6 wkd. Hans Kar-
stenberg; deken Arnold Borghans b.g.v. zijn 
75ste verjaardag en de dag dat hij met eme-
ritaat zou gaan;  jrd. Hub Urlings en dochter 
Liana Kikken-Urlings; ouders Scholtes-Von-
denhoff.
Dinsdag 11 april
19.00 uur, jrd. deken Franck en Zr. Hubertina.

H. LAMBERTUS



Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
15.00 uur, Kruisweg in de kerk
15.00 uur, Kruisweg langs diverse Wegkruisen
Zaterdag 15 april EXTRA MAANDCOLLECTE
20.30 uur, Paaswake met Hernieuwing van 
de Doopbeloften door oude en nieuwe vor-
melingen. ouders Theo Goebbels en Maria 
Goebbels-Vondenhoff enwederzijdse familie.
Zondag 16 april 1e Paasdag 
EXTRA MAANDCOLLECTE
11.00 uur, 6 wkd. May Frings-Dodemont; ge-
stichte jrd. Toon Vinders, Fini Vinders-Buck 
en zoontje Roger; gestichte jrd. Kreijen- 
Lauenroth en zoon Gerd; gestichte jrd. Tilla 
Heckmans-Schopen en Johan Claessens en 
Jacob Heckmans; gestichte jrd. echtpaar 
Vijgen-van Breugel; gestichte jrd. Zus van 
Vlokhoven en oduers Van Vlokhoven-So-
mers en zonen; gestichte jrd. ouders Van de 
Weijer-Nievelstein; gestichte jrd. echtpaar 
Charles Simonis en Antonija Simonis-Tan-
sek en hun beider overleden families; 
gestichte jrd. Maria Josepha Geilenkirchen; 
jrd. Wiel Crombach; Sjaak vreuls; Nico 
Koonen en ouders Nico Koonen en Gerta 
Koonen-Knops; Maria Dooper-Paffen; Trees 
van Wersch-Brouwer; Maria Curfs-van de 
Laar; Jo Gielgens; Thea Quadvlieg-Kremers; 
Herman Vervoort, ouders Vervoort-Kleus-
kens en ouders Notenboom-Schuurbiers; 
Gerard Ramakers; Jos Poettgens; Agnes 
Fuhren-Thomas en zoon Michell en Hub 
Valentijn; Ernest Bemelmans; overleden 
familieleden Hazewindus; Jan Hoekstra; 
Pé Paffen; Michel Kockelkoren.
Maandag 17 april 2e Paasdag 
EXTRA MAANDCOLLECTE
11.00 uur, jrd. Elisabeth Schetgens-Kleinen; 
ouders Eijgelshoven-Linckens.
Dinsdag 18 april 1e Antoniusdinsdag
19.00 uur, voor alle kinderen die de Eerste 
H. Communie gaan ontvangen.

Zaterdag 22 april
18.00 uur, gestichte jrd. Jan Beckers; 
gestichte jrd. Walther Eussen; Resi Hen-
driks-Kemps en ouders Hendriks-Handels.
Zondag 23 april
11.00 uur, gestichte jrd. ouders Willem van 
Loo en Bertha van Loo-Harson; levende 
en overleden families Peters-Hoek en Van 
Aalst; ouders Maria Hacking-Huisen; 
Sjef Hacking.
Dinsdag 25 april 2e Antoniusdinsdag
19.00 uur, voor alle kinderen die de Eerste 
H. Communie gaan ontvangen.
Donderdag 27 april Koningsdag
09.45 uur, H. Mis opgeluisterd door Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia. Voor alle gedecoreerden.
Zaterdag 29 april
18.00 uur, gestichte jrd. Piet en Maria 
Theresia Peters-Schrijvers.
Zondag 30 april
11.00 uur, gestichte jrd. Marcel Jozef 
Thevissen en Catharina Maria Thevissen-
Habets.



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

Exclus ie ve  ling er ie ,  bad - e n  s t ran dkle-
d in g

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 pa rochieblad

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 doo r 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 doo r 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 doo r 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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!                
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:! ‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:! ‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 Roge r. 
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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

Exclus ie ve  ling er ie ,  bad - e n  s t ran dkle-
d in g

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 pa rochieblad

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 doo r 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 doo r 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 doo r 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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!                
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:! ‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:! ‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 Roge r. 
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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

Exclus ie ve  ling er ie ,  bad - e n  s t ran dkle-
d in g

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 pa rochieblad

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 doo r 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 doo r 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 doo r 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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!                
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:! ‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:! ‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 Roge r. 
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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

Exclus ie ve  ling er ie ,  bad - e n  s t ran dkle-
d in g

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 pa rochieblad

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Marktstraat 23 Kerkrade  •  T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl  •  www.thuiskantoor.com
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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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 doo r 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 doo r 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 doo r 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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!                
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:! ‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:! ‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 Roge r. 
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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

Exclus ie ve  ling er ie ,  bad - e n  s t ran dkle-
d in g

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 pa rochieblad

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 doo r 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 doo r 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 doo r 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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!                
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:! ‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:! ‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 Roge r. 
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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

Exclus ie ve  ling er ie ,  bad - e n  s t ran dkle-
d in g

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 pa rochieblad

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 doo r 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 doo r 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 doo r 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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!                
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:! ‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:! ‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 Roge r. 
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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

Exclus ie ve  ling er ie ,  bad - e n  s t ran dkle-
d in g

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 pa rochieblad

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 
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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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 doo r 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 doo r 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 doo r 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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!                
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:! ‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:! ‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:! ‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 ! zondag 8 februari!
Thema:! ‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 ! maandag 9 februari!
Thema:! ‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 ! dinsdag 10 februari!
Thema:! ‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 ! woensdag 11 februrari!
Thema:! ‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 Roge r. 
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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 pa rochieblad

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 ee n eind e ge kome n. Een br iljant 
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 dien sten . 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 , toe n zijn gezond heid steed s mee r te 
wensen  overliet, toch  thuis  kunnen  doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen  een  pleitbezo rger  is 
geweest,  nu  in Christus een  pleitbezo rger  hebben 
gevonden bij zijn hemelse  Vade r. !

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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!               
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:!‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:!‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

mediator | scheidingsbemiddelaar
nalatenschapsafwikkeling



Zondag 2 april
09.45 uur, 6 wkd. Miets Groten-van Oojen; 
jrd. Anny Trienekens; Herm Ritt;
Jo Dorscheidt.
Maandag 3 april
18.40 uur, rozenkrans. 
19.00 uur, voor onze ernstig zieken.
Woensdag 5 april
09.00 uur, voor onze zieken.
Vrijdag 7 april
19.00 uur, kruisweg in de dagkapel.
Zondag 9 april Palmpasen m.m.v. 
Bs. St. Ursula.
09.45 uur, 6 wkd. Mia Frantzen-Heijmans; 
jrd. May, Huub en Hein Op den Kamp;
jrd. Peter Schaefer.
Maandag 10 april
09.00 uur t/m 10.30 uur, 
boeteviering scholieren Bs. St. Ursula.
18.40 uur, rozenkrans. 
19.00 uur, voor een bijzondere intentie.
Woensdag 12 april
09.00 uur, voor vrede in de wereld.
Donderdag 13 april Witte Donderdag
19.00 uur, H. Mis te Chevremont.

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
15.00 uur, kruisweg in onze kerk. 
19.00 uur, dienst in de H. Catharinakerk.
Zaterdag 15 april
20.30 uur, Paaswake in de H. Lambertuskerk.
Zondag 16 april Hoogfeest van Pasen. Extra 
maandcollecte. 2de collecte voor onze kerk.
09.45 uur, jrd. ouders Buck-Claessen en 
kinderen; jrd. echtelieden Gouder de
Beauregard-Buck; jrd. Lies Coenen-Palmen; 
jrd. Huub Heijmans, jrd. ouders Heijmans-
Savelkoul; jrd. Mathieu Bemelmans; Heinz 
Otermans; Jo Dorscheidt; Ellen Stuurman- 
van Loo; Herm Ritt; Eduard Fillet; Mia 
Frantzen-Heijmans; Miets Groten-van Oojen.
Maandag 17 april Tweede Paasdag
09.45 uur, voor vrede in de wereld.
Woensdag 19 april
09.00 uur, voor het welzijn van onze kinderen.
Zondag 23 april Extra maandcollecte. 
2de collecte voor onze kerk.
09.30 uur. E.H. Communie Bs. St. Ursula.
Jo Stuurman; Rein Schölgens.
Maandag 24 april
18.40 uur, rozenkrans. 
19.00 uur, voor onze ernstig zieken.
Woensdag 26 april
09.00 uur, voor vrede in de wereld.
Zondag 30 april
09.45 uur, Herm Ritt; Jo Dorscheidt; 
Jo Henssen; Mia Frantzen-Heijmans;
Miets Groten-van Oojen.

H. CATHARINA

reiniging graf- of urnmonument | onderhoud kleine beplanting 
begeleiding grafbezoek

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



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

Zondag 2 april
11.00 uur, H. Mis mmv. Petruskoor. 6 wkd. 
Ria Savelberg-Jongen; 1e jrd. Arnold Hector; 
gestichte jrd. ouders Vinders-Küppers; 
Miel Vermeersch; Shirly Vermeersch; Mia 
Thelen-Engelen; mevr. Housen-Niewierra.
Eerste weekend van de maand: deurcollecte 
voor het onderhoud van de kerk.
Dinsdag 4 april / woensdag 5 april
9.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Donderdag 6 april
18.30 uur, rozenkransgebed. 
19.00 uur, ouders Silvius en ouders Janssen.
Vrijdag 7 april
19.00 uur, bidden van de kruisweg.
Vrijdag 7 april
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel.
Zondag 9 april Palmpasen.
11.00 uur, H. Mis met samenzang.
6 wkd. Hub Langen; jrd. Annie Langen-La-
tour; Frans Smeets; Jan Janssen.
Dinsdag 11 april / woensdag 12 april
9.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Donderdag 13 april Witte Donderdag.
18.30 uur, rozenkransgebed.
19.00 uur, H. Mis mmv. Petruskoor en 
Dameskoor Holz.
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag.
15.00 uur, bidden van de kruisweg.
Zondag 16 april Hoogfeest van Pasen
11.00 uur, H. Mis mmv. Petruskoor.  Gestich-
te jrd. ouders Vreuls-Eijdems en ouders 
Vreuls-Becholz; gestichte jrd. Pé Görtzen; 

jrd. ouders Mingers-Honnef en zoon André; 
Shirly Vermeersch; Mia Thelen-Engelen; 
Chris Ramakers; Ben Vos;
Frans Schoenmakers; Peter Vreuls.
Maandag 17 april Paasmaandag
11.00 uur, H. mis met samenzang.
6 wkd. Kuub Joosten; 1e jrd.Sjaak Meijer.
Dinsdag 18 april
9.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Woensdag 19 april
9.00 uur, Ben Berns.
Donderdag 20 april
18.30 uur, rozenkransgebed. 
19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Vrijdag 21 april
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel.
Zondag 23 april
11.00 uur, H. Mis met samenzang.
Gestichte jrd. ouders Pöttgens-Handels; 
jrd. Leo Habets; Jan Janssen; Harry Thelen; 
Frans Michorius (verj.).
Dinsdag 25 april
9.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Woensdag 26 april
9.00 uur, Geen H. Mis.
Donderdag 27 april
18.30 uur, rozenkransgebed. 
19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.
Vrijdag 28 april
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel.
Zondag 30 april
11.00 uur, H. Mis mmv.Petruskoor.
Mia Thelen-Engelen.

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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 pa rochieblad

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 ee n eind e ge kome n. Een br iljant 
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 dien sten . 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 , toe n zijn gezond heid steed s mee r te 
wensen  overliet, toch  thuis  kunnen  doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen  een  pleitbezo rger  is 
geweest,  nu  in Christus een  pleitbezo rger  hebben 
gevonden bij zijn hemelse  Vade r. !

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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!               
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:!‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:!‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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



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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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 pa rochieblad

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 ee n eind e ge kome n. Een br iljant 
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 dien sten . 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 , toe n zijn gezond heid steed s mee r te 
wensen  overliet, toch  thuis  kunnen  doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen  een  pleitbezo rger  is 
geweest,  nu  in Christus een  pleitbezo rger  hebben 
gevonden bij zijn hemelse  Vade r. !

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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!               
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:!‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:!‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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 pa rochieblad

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 ee n eind e ge kome n. Een br iljant 
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 dien sten . 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 , toe n zijn gezond heid steed s mee r te 
wensen  overliet, toch  thuis  kunnen  doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen  een  pleitbezo rger  is 
geweest,  nu  in Christus een  pleitbezo rger  hebben 
gevonden bij zijn hemelse  Vade r. !

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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!               
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:!‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:!‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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 pa rochieblad

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 ee n eind e ge kome n. Een br iljant 
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 dien sten . 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 , toe n zijn gezond heid steed s mee r te 
wensen  overliet, toch  thuis  kunnen  doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen  een  pleitbezo rger  is 
geweest,  nu  in Christus een  pleitbezo rger  hebben 
gevonden bij zijn hemelse  Vade r. !

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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!               
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:!‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:!‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

HEILIG HART VAN JEZUS

Zaterdag 1 april
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
Daniëlla Lohman; Roswitha Paffen-Kaiser.
Zaterdag 8 april
18.00 uur, H. Mis met samenzang.
Cillie Geelen-Kersten; Josephus 
Timmermans en Maria Timmermans-Heek.
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag.
15.00 uur, bidden van de kruisweg.
Zaterdag 15 april
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
Echtgenoten Schulteis-Wijnberg; 
Mia Savelsberg; Theodoor Beumers en 
Josefina Beumers-Plum en dochter Ria.

Zaterdag 22 april
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
Daniëlla Lohman; Roswitha Paffen-Kaiser.
Zaterdag 29 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

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



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. 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 + do + vr  09.30 t/m 10.30 uur
St. Petrus-Maria Tenhemelopneming 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

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: minimaal ? 90 per jaar. Vrijstelling kosten rouw- en trouwdiensten.
Suggesties en (bezorg) klachten gaarne via: webmaster@pfkrd.nl 
Meer info op de site van Parochiefederatie Kerkrade: www.pfkrd.nl 

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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 pa rochieblad

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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
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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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 ee n eind e ge kome n. Een br iljant 
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 dien sten . 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 , toe n zijn gezond heid steed s mee r te 
wensen  overliet, toch  thuis  kunnen  doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen  een  pleitbezo rger  is 
geweest,  nu  in Christus een  pleitbezo rger  hebben 
gevonden bij zijn hemelse  Vade r. !

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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!               
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:!‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:!‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!

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 

Al Uw digitale FOTO’s

Poststraat 10 - 6461 AX  Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80

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 pa rochieblad

Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

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 ‘sjiechten’ 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 
‘beursvloer’, 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 mooi’, 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 ’s 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 ee n eind e ge kome n. Een br iljant 
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 dien sten . 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 , toe n zijn gezond heid steed s mee r te 
wensen  overliet, toch  thuis  kunnen  doorbrengen. 
Moge hij, die voor zovelen  een  pleitbezo rger  is 
geweest,  nu  in Christus een  pleitbezo rger  hebben 
gevonden bij zijn hemelse  Vade r. !

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 ‘pastoor-deken’ in te vullen. 
Pastoor Kreuwels is ‘ad interim’ 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 ‘De vreugde van het Evangelie’ 
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!               
‘De missionaire verandering van de Kerk’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Mgr.R.H.M.Maessen!
Koor:Familiekoor!
DAG 2  !woensdag 4 februari!
Thema:!‘Uitdagingen van de huidige wereld’!
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 pastoraal’ !
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:!‘De verkondiging van het Evangelie’ !
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:!‘Kerygma – de eerste evangelisatie’ !
Priester:!H.E.H.Em.deken J.J.S.Kuyer!

Koor:Gemengd Koor Eendracht (Rimburg)!
DAG 6 !zondag 8 februari!
Thema:!‘Het opnemen van de armen in de 
maatschappij’ !
Priester:!H.E.H.Vicaris Drs.J.A.E.Storcken !
Koor:Kon.Harmonie St.Philomena!
DAG 7 !maandag 9 februari!
Thema:!‘Het algemene welzijn en de 
maatschappelijke vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor J.J.H.Dautzenberg!
Koor:CMK 1912!
DAG 8 !dinsdag 10 februari!
Thema:!‘De maatschappelijke dialoog als 
bijdrage aan de vrede’ !
Priester:!Z.E.H. Pastoor L.F.M.Terranea!
Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia 
(Kerkrade Centrum)!
DAG 9 !woensdag 11 februrari!
Thema:!‘Verkondigers van het evangelie 
met geestkracht’ !
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 z’n 
‘eëpel-sjlaat’, waarmee hij ons verraste, 
bleek hij ook als timmerman ruim 
getalenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ‘groene 
baretten’, de commando’s, 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: ‘Ik ben er voor 
de kinderen, ga jij nou maar voor je beroep 
als kunstenaar’. 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 ).!


