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KARDINAAL SIMONIS NAAR KERKRADE 
Zondag 21 mei hebben wij het genoegen Adrianus kardinaal Simonis in de 
Lambertuskerk te mogen verwelkomen. Van 1983 tot 2007 was hij aartsbisschop 
van Utrecht en daarmee de 70ste opvolger van de H. Willibrordus. Hij zal die dag 
een Pontificale Hoogmis opdragen bij gelegenheid van het 400 jarig bestaan van 
ons schuttersbroederschap St. Sebastianus. Een viering waaraan velen uit 
Kerkrade zullen willen deelnemen. De Heilige Mis begint om 11.00 uur. 
Deken S. Nevelstein 
 
DANKBRIEF AAN DEELNEMERS KERKBIJDRAGE 
De brief welke de deelnemers aan de kerkbijdrage onlangs hebben ontvangen 
om te bedanken voor hun bijdrage voor 2016, heeft geleid tot een aantal reacties.  
Via deze brief willen we op de eerste plaats accentueren dat we ontzettend blij en 
dankbaar zijn met ieders bijdrage en ondersteuning. Dus nogmaals hartelijk dank 
voor uw geldelijke steun. 
Op de tweede plaats wordt in de brief de hoop uitgesproken dat ook in 2017 de 
bijdrage zal worden voortgezet. Dit moet in algemene zin worden gelezen en niet 
als een persoonlijke “aanmaning” worden opgevat. Een groot aantal deelnemers 
heeft de kerkbijdrage voor dit jaar reeds (gedeeltelijk) voldaan.  
Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om, bij voorkeur maandag- of 
vrijdagmorgen, contact op te nemen met het parochiekantoor. Bestuur 
Parochiefederatie Kerkrade 
 
 
 



OUDE PALMTAKKEN 
Op Palmzondag worden traditiegetrouw de palmtakken gezegend en uitgedeeld. 
Mét de palmtakken trekken de gelovigen dan de kerk binnen, waarmee aan het 
begin van de Goede Week de intocht van de Heer in Jerusalem wordt herdacht. 
Na de H. Mis worden de palmtakken thuis aan de kruisbeelden bevestigd. 
Het is velen niet bekend wat met de oude palmtakken gebeurd. De oude 
palmtakken van het vorig jaar worden verbrand en met de as worden op 
Aswoensdag de askruisjes opgelegd. 
Daarmee wordt erkend dat we broos en sterfelijk zijn en door Gods 
barmhartigheid verlost moeten worden. 
Voortaan bestaat de mogelijkheid de oude palmtakken te deponeren in de 
Mariakapel achter in de kerk. Gooi dus de gezegende palmtakken niet meer 
zomaar bij het afval en breng ze naar de Mariakapel.  
 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
Zondag 23 april ontvingen de leerlingen van Bs. St. Ursula 
de E.H. Communie: 
Yfke van Vlerken, Bente van Nijnanten, Tim Moers, Kyano van de Kandelaar, 
Elmy Janssen, Anne Hermans, Daan Kemmerling, Enzo Fiori, Kiki Leunissen, 
Kyan Milder, Niels Severins, Nynke Schölgens, Yvain Charlier, Veerle Hekkens, 
Dimitri Schmitz, Jolie Wetzels, Dylan Engel. 
 
DE STELTLOPER  
14 mei 10.30 uur, St. Petrus – Maria Tenhemelopneming. 
Keano van der Brand, Gwen Pieters, Liv Weerts, Merel Schots, Meya Engelen, 
Pim Reisinger, Laurens Glerum, Hannah Koch, Renz van der Pers, Nikola 
Wieckowska, Tristan Horbach, Robin Schmetz, Kay van der Meer, Neo Steins, 
Davinia Herresma, Esmee Wetzels, Chendalee Janga, Ian Peukens, Naomi 
Bussey, Alejandro Blanca, Chenay Moester. 
 
DE BLOKKENBERG  
21 mei 10.30 uur, St. Petrus – Maria Tenhemelopneming. 
Jaylyn op den Kamp, Larisa Reyman, Doutzen Jacobs, Alain Ritten,  
Daan Dumont, Senna Dumont, Simone Caccamese, Giorgia Caccamese,  
Bente Vervuurt, Jayden Jeurissen, Anike Gehlen, Tom Jaminon, Quinten 
Lindeman, Niels Mutsaers, Tim Otten, Nino Huppertz, Dana Schutt,  
Johnny Meijering, Lois Paffen, Aidan Zegels, Yannick Beijer, Taylor Eerlingen, 
Joost Bück, Veerle Weckseler. 
 
DE DIABOLO   
28 mei 09.45 uur, H. Lambertus. 
Elize Gelissen, Stan Janssen, Jenny Derikx, Jamie Kusters, Aimeé Letterlé,  
Amy Gerrickens, Induja Jansen, Noah Halferkamps, Jip Haagen, Vera Paffen, 
Liane Munten, Femke Weusten, Luna Jeurissen, Pascal Schlenter. 
  



LAMBERTUS-VLAG 
De parochie H. Lambertus heeft een aantal vlaggen ter beschikking. De vlag 
heeft de opdruk Lambertus – Kerkrade. Ze zijn in 2007 ingekocht bij gelegenheid 
van de viering van 700 jaar Parochie. De vlag heeft de afmetingen 100 x 150 cm 
en ze past daarmee op een standaard vlaggenstok van 200 cm. De kwaliteit is 
Poly-Glans. De vlag kan worden gebruikt tijdens parochievieringen, o.a. bij 
Communiefeesten en tijdens de Sacramentsprocessie, zeker als deze door uw 
straat trekt. Parochianen welke interesse hebben in deze vlag, kunnen deze 
beoordelen op het parochiekantoor naast de Lambertuskerk. Ze zijn daar ook te 
koop en wel voor een prijs van slechts € 10,00.  
 
 
BEDEVAART NAAR KEVELAER 2017 
Op woensdag 21 juni 2017 organiseren de parochies H.Lambertus, H.Catharina, 
St. Petrus Maria-Tenhemelopneming en H.Hart van Jezus in samenwerking met 
de parochies van Kerkrade-West de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.  
Om 07.30 uur vertrekt een bus vanaf het Kerkplein Kerkrade-Centrum en om 
07.45 uur vanaf de kerk Holz. Voor de bedevaartgangers van Chevremont en 
Haanrade zal de vertrektijd zijn om 08.00 uur vanaf de kerk te Chevremont. 
Aangekomen in Kevelaer gaan we sámen met de parochies van Kerkrade-West 
in processie naar de mooie basiliek voor een plechtige Eucharistieviering. De 
viering zal door het dameskoor St. Martinus uit Spekholzerheide worden 
opgeluisterd. Daarna bestaat er de gelegenheid om de kruisweg te bidden. 
Aansluitend is er tijd om iets te eten, inkopen te doen en te genieten van de 
gezellige terrasjes. De dag wordt afgesloten met een plechtig lof, waarin alle 
devotionalia worden gezegend. De thuisreis is om 17.30 uur. Rond 19.30 uur 
worden wij weer thuis verwacht.  
Kosten € 17,50 p.p. Inschrijven via het parochiekantoor H.Lambertus én in de 
dagkapel H.Catharina Holz tijdens de spreekuren en natuurlijk na de H.Missen.  
De uiterste inschrijfdatum is 15 juni. Mogen wij óók dit jaar weer op een grote 
deelname rekenen?  Namens het Pastoraal Team, Diaken Din Houtema. 

 
60 JAAR PRIESTER 
Op donderdag 6 april was het 60 jaar geleden dat de ZEH drs. N.H. (Claus) 
Bischoff tot priester werd gewijd. Deze Kerkradenaar studeerde van 1945-1953 
op het klein-seminarie van Rolduc en aansluitend tot 1957 op het groot-seminarie 
van Roermond. In dat laatste jaar werd hij tot priester gewijd door Mgr. Lemmens, 
bisschop van Roermond. Hij doceerde tot 1988 als leraar aan het Bisschoppelijk 
College te Sittard. In deze plaats is hij ook nog steeds woonachtig.  
Hij heeft vele onderzoeken verricht en de resultaten daarvan vastgelegd en 
beschreven in diverse boeken en geschriften, o.a. “Inventaris der Parochiale Kerk 
van den H. Lambertus te Kerkrade 1877” en “Inventaris Lambertus Kerkhof 
Kerkrade”. Wij wensen hem nog vele gezonde jaren in het priesterambt toe. 
 
 



ONDERSCHEIDING HUB HOLTEN 
Aan het einde van de plechtige viering van Witte Donderdag heeft deken 
S.Nevelstein de onderscheiding ‘Pro Ecclesia Rodensis’ gegeven aan de heer 
Hub Holten. Zolang de AKO bestaat – de acolythenvereniging in de parochie van 
Chevremont – is hij hiervan voorzitter en heeft hij met onvermoeibare inzet 
gezorgd dat zowel in als buiten de Liturgie mensen samen komen. In een tijd dat 
sommige kerken het vrijwel zonder Misdienaars en Acolythen moeten stellen, is 
door de aanwezigheid van de AKO in Chevremont altijd een grote groep 
altaardienaren aanwezig. Daarnaast zijn er door de jaren heen door de AKO tal 
van activiteiten georganiseerd, waar de parochie de AKO – en in het bijzonder de 
heer H.Holten – zeer erkentelijk voor is. Met deze onderscheiding heef het 
kerkbestuur de heer Holten dan ook uitdrukkelijk willen danken voor zijn grote 
inzet voor deze vereniging. 
 
CURSUS ‘AMORIS LAETITIA’ 
Na twee bisschoppensynodes (van 2014 en 2015) 
over huwelijk en gezin heeft paus Franciscus een 
postsynodale exhortatie geschreven met de naam: 
‘Amoris Laetitia’ (‘over de vreugde van de liefde’). 
Hij onderstreept hierin de betekenis van huwelijk 
en gezin. Terwijl hij de talrijke signalen die wijzen op een crisis van het huwelijk 
niet uit de weg gaat, benadrukt hij dat de vreugde van de liefde die men in het 
gezin beleeft, ook de grote vreugde van de Kerk is. In zes avonden zal deze 
exhortatie worden besproken o.l.v. pastoor Kreuwels. De avonden vinden plaats 
in het Blijde Boodschap-zaaltje (achter de kerk van Chevremont, ingang 
Colenstraat) en beginnen om 20.00 uur. De data zijn de maandagen 8 mei t/m 19 
juni (m.u.v. Pinkstermaandag 5 juni). Bij opgave s.v.p. vermelden of men de 
exhortatie wenst te bestellen à € 15,00, hetgeen aanbevolen is, maar niet 
noodzakelijk. De avonden zelf zijn gratis.  
Opgave per mail: hanskreuwels@gmail.com  of: Nassaustraat 39 
 
FIETSBEDEVAART NAAR EUCHEN-H.WILLIBRORD 
Op zaterdag 27 mei is er wederom een fietsbedevaart en 
wel naar Euchen (Dl) waar de H.Willibrord al 800 (!) jaar 
wordt vereerd. We vertrekken om 08.00 uur aan de kerk 
van Chevremont en om 08.10 uur aan de Lambertuskerk 
voor een tocht van zo’n twintig kilometer. Bij verschillende 
veldkapellen zullen we stoppen voor het bidden van een 
tientje van de rozenkrans. Intenties voor dit gebed kunnen 
vóór en tijdens de tocht worden opgegeven. Uiteraard is er onderweg ook de zeer 
gewaardeerde koffiestop. In Euchen zullen we rond 11.00 uur de H.Mis vieren in 
de kerk waarvan de oudste delen uit de 13e eeuw stammen.  
Aansluitend zullen we samen iets eten, alvorens weer op de fiets te stappen om 
huiswaarts te keren. Opgave bij pastoor Kreuwels per mail 
hanskreuwels@gmail.com of telefonisch 06 505 950 13 
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ROEPINGENZONDAG 7 MEI 2017 
Op Roepingenzondag is in de Christoffelkathedraal te Roermond een 
Eucharistische Aanbidding. Deze begint om 13.00 uur en zal door verschillende 
religieuze gemeenschappen worden geleid met gebed en muziek. Van harte 
welkom om hierbij aan te sluiten en samen “de Heer te vragen om nieuwe 
arbeiders voor zijn oogst”. Om 16.00 uur worden samen met de bisschop Mgr. 
Wiertz de vespers gebeden. En ter afsluiting is er een kop koffie voor alle 
aanwezigen. Gebed om heilige priesters: 
Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester, Eens hebt Gij Uzelf tot redding van de 
wereld op het Kruis geofferd; Wij smeken U: Geef aan de wereld Heilige priesters, 
bezield met oprechte liefde voor U en met grote ijver voor hun zending, opdat zij 
de mensen mogen brengen tot U en tot het eeuwig leven. 
Amen. 
 
KAPEL HAMBOS 
Op de zaterdagen 6, 13, 20 en 27 mei wordt elke morgen om 08.00 uur weer een 
H. Mis opgedragen in de Hamboskapel. Dit is al vele jaren een mooie traditie in 
zowel de meimaand als de oktobermaand. 
Voorafgaande aan de H. Mis wordt vanaf 07.40 uur de rozenkrans gebeden. We 
hopen weer vele bezoekers te mogen verwelkomen die bij de kapel in het 
Hambos hulde willen brengen aan Maria en, via haar, aan Christus in de H. 
Eucharistie. 
Mevrouw Annie Schrijbers-Douw heeft gedurende ca. 14 jaar de rozenkrans 
vóórgebeden in de kapel en de eerste lezing en de voorbeden verzorgd tijdens de 
H. Mis. Zij heeft onlangs te kennen gegeven daarmee te stoppen.  
Ook heeft ze vele jaren in de Antoniusparochie van Bleijerheide de kerk gepoetst, 
gezongen in het onlangs opgeheven kerkelijk zangkoor, parochieblaadjes 
bezorgd en de H. Missen voorbereid in de Vroenhof. Ook beheerde ze de 
financiën van het Maria Legioen. 
Nu houdt ze de kerk nog schoon rond zon- en feestdagen en ruimt ze de kaarsen 
op en vult ze deze bij op maandagochtend. 
We danken Annie voor haar jarenlange trouwe inzet en grote betrokkenheid bij 
het kerkelijk gebeuren, speciaal voor haar inzet rond de Hamboskapel. Zelf geeft 
ze aan “het werk heel, heel graag te hebben gedaan”. 
Zij heeft in de kapel een opvolger in de persoon van Toon Janssen. Hij is o.a. 
werkzaam op het parochiekantoor van de Lambertusparochie maar ook op 
andere plekken verricht hij kerkelijke activiteiten.  
De organisatie rond de kapel blijft in handen van het echtpaar Franco en Karina 
Wetzelaer. Hiervoor danken wij hun van harte. 
  



PIET DE BRUIJN 100 JAAR 
Wie kent kerkradenaar en zanger Piet de Bruijn niet? 
Vele jaren was hij lid van Zangkoor St. Jozef en na de 
fusie van diverse koren, is hij thans lid van Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia. Weliswaar kan hij zijn talent als 
zanger niet meer ten gehore brengen, maar lid van het 
koor is hij nog steeds. Gedurende 54 jaar is hij reeds 
koorlid. Geboren te Helden op 5 april 1917 werd hij 

onlangs 100 jaar. Hij is als enige overgebleven van een gezin met 13 kinderen. 
Vóór en tijdens de oorlog, via de Arbeidseinsatz, was Piet werkzaam als bakker. 
Na de oorlog vond Piet zijn grote liefde Annie terug en traden zij in Panningen in 
het huwelijk. Daar stichtten zij een gezin en kregen zij 5 kinderen van wie er nog 
3 in leven zijn. Piet bouwde een carriere op als vertegenwoordiger. Ondanks 
moeilijke periodes, waaronder het overlijden van zijn vrouw in oktober 2015, heeft 
zijn aangeboren optimisme Piet tot heden niet in de steek gelaten. Tijdens zijn 
wandelingen door het centrum is hij nooit om een praatje verlegen. Hij woont 
thans naar alle tevredenheid in Wijkzorgcentrum Kapelhof. In de kapel van 
Kapelhof werd op woensdag 5 april een H. Mis gevierd uit dankbaarheid voor het 
bereiken van deze mijlpaal van 100 jaar. Deze H. Mis werd opgedragen door 
deken S. Nevelstein en opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia van 
de dekenale H. Lambertusparochie. Naar wij hebben begrepen heeft “pap een 
onvergetelijke dag gehad”, samen met zijn familie en bekenden. Wij wensen hem 
nog een gezond aantal jaren toe.  
 
IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
16 maart, Ketie Bost-Hendriks 
16 maart, Frans van Wersch 
20 maart, Jo Görtzen 
23 maart, Theo Coenjaerts 
27 maart, Paul Houben 
22 april, Jo Ritzerfeld  
Mogen zij en alle overledenen worden opgenomen in Gods Heerlijkheid. 
 
IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN GEDOOPT: 
19 maart, Liam van de Berg; Mica Krauth; Caitlin en Jordan Baumgarten 
26 maart, Mason Nievelstein; Hailey de Jong              
09 april, Fenna Vinders; Oliver Reisinger 
16 april, Milz Olischläger 
23 april, Jaylyn op den Kamp 
Wij feliciteren de dopelingen en hun ouders met de opname in de 
kerkgemeenschap.  
 
 
 
 
 



PERMANENT DIAKEN 
De in 1961 geboren Kerkradenaar Ryan van Eijk werd op 26 april 2017 tot 
permanent diaken gewijd door hulpbisschop Mgr. Everard de Jong van 
Roermond. Sinds 1998 werkt hij als justitiepastor en thans is hij 
hoofdaalmoezenier van het landelijk justitiepastoraat. Enkele jaren geleden 
promoveerde hij aan de Universiteit Tilburg op het onderwerp “Menselijke 
waardigheid tijdens detentie en de taak van de justitiepastor”. 
“Ik werk voor de Rijksoverheid. Die is seculier. De mensen in de gevangenis 
echter, voor wie ik werk, zijn dat niet. Die hebben allemaal hun eigen variant van 
een levensbeschouwing. Het is goed dat zij weten vanuit welke inspiratie ik werk. 
Deze tijd waarin het op vele plaatsen niet gebruikelijk is om over je geloof te 
spreken, heeft juist mensen nodig die dat wel doen. Als diaken kan ik straks nog 
duidelijker laten zien waar ik sta en dat ik mijn werk vanuit evangelische 
bewogenheid doe”, aldus Ryan van Eijk. En daarom heeft hij gekozen voor het 
ambt van diaken binnen de Rooms-Katholieke Kerk.  
Wij feliciteren de nieuwe diaken met zijn wijding en, vooral, veel wijsheid en 
inzicht bij zijn inzet voor gedetineerden.  

 
  



ROUWVERWERKING 
In de wintermaanden van november tot maart werden er een achttal 
bijeenkomsten gehouden in zaal ‘Moscou’ voor mensen die een geliefde verloren 
hebben. Eén van de deelnemers schreef hierover een persoonlijke impressie: 
“Ieder mens is verschillend en verwerkt op zijn eigen manier het verdriet. Mijn 
vrouw is 8 maanden geleden overleden. In het begin hoefde voor mij niets meer, 
ik wilde alleen maar weg, weg van alles, uren wandelen of fietsen.  
Maar tijdens het wandelen of fietsen kom je tot bezinning, dan kun je weer een 
beetje (normaal) denken. 
Tot op een dag een goede vriend zei: “Ga eens naar een bijeenkomst 
rouwverwerking”, waar ik hem ook dankbaar voor ben. 
In de groep kun je het verdriet delen, en ik weet nu ook als je rouwt, dat er geen 
gevoel is dat vreemd is. Alle gevoelens, woede, verdriet enz. zijn normaal. Wel 
ben ik emotioneler geworden, waardoor de tranen vlugger komen. 
Iedereen in de groep wil ik bedanken, ook voor de mooie gedichten, en de 
openheid in de groep. Ik heb mij prettig gevoeld, het was een (lach) en een traan. 
Ook wil ik de dames Marie-Rose en Marianne bedanken dat zij iedere keer klaar 
stonden en ons heel goed hebben begeleid. Dank hiervoor. Max.” 
 
 
OPGEVEN MISINTENTIES, ENZ. IN PAROCHIEFEDERATIE KERKRADE 
Misintenties welke uiterlijk op 20 mei zijn opgegeven bij uw parochiekantoor, 
worden vermeld in het parochieblad van de maand juni en op de website.  
 
 
DANKMIS ZONKOOR. 
Door omstandigheden is het Zonkoor met ingang van maart 2017 opgehouden te 
bestaan. Om de vele jaren kerkzang waardig af te sluiten is er op zondag 28 mei 
om 11.00 uur een dankmis. Bij deze gelegenheid zullen twee leden van het koor 
als jubilaris worden gehuldigd te weten: dhr. Wiel Kleikers 70 jaar kerkzanger 
en mevr. Finy Herpers 50 jaar kerkzanger. 
Na afloop van de H.Mis is achter in de kerk gelegenheid om afscheid te nemen 
van de leden van het koor en de jubilarissen te feliciteren met koffie en vlaai. 
 
GELOOFS-TEKST (8) 
DE BLIJDE GEHEIMEN VAN DE ROZENKRANS 
     1.    De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria 
     2.    Maria bezoekt haar nicht Elisabeth 
     3.    Jezus wordt geboren in eens tal te Bethlehem 
     4.    Jezus wordt in de tempel opgedragen 
     5.    Jezus wordt in de tempel teruggevonden 
DE DROEVIGE GEHEIMEN VAN DE ROZENKRANS 

1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse vader 
2. Jezus wordt gegeseld 
3. Jezus wordt met doornen gekroond 
4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg Calvarië 



5. Jezus sterkt aan het kruis 
DE GLORIEVOLLE GEHEIMEN VAN DE ROZENKRANS 

1. Jezus verrijst uit de doden 
2. Jezus stijgt op ten hemel 
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen 
4. Maria wordt in de hemel opgenomen 
5. Maria wordt in de hemel gekroond 

DE GEHEIMEN VAN HET LICHT 
1. De doop van Jezus in de Jordaan 
2. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana 
3. De verkondiging van het Koninkrijk Gods 
4. De gedaanteverandering op de berg Tabor 
5. De instelling van de Eucharistie 

 
 
CANTARODE 2017 IN KERKRADE 
Tijdens het CantaRode Festival 2017 in het Hemelvaartweekeinde van 26-28 mei 
komen drie gerenommeerde kamerkoren naar Kerkrade. Het betreft de Alabama 
University Singers uit Amerika, het kamerkoor Cant’Ella uit Duitsland en het 
jeugdkoor Cantitare uit Vlaanderen.  
Deze internationale koren verzorgen op vrijdag 26 mei om 20.00 uur een 
fantastisch openingsconcert in de Lambertuskerk in Kerkrade. Kijk voor het hele 
programma van het koorfestival CantaRode op www.cantarode.nl.  
Gospelworkshop 
Het is de organisatie van CantaRode gelukt om de bekende Amerikaanse 
Gospelzanger dr. Raymond Wise uit te nodigen voor dit festival. Meer info 
alsmede het downloaden van een inschrijfformulier, zie www.cantarode.nl 
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H. LAMBERTUS 
Dinsdag 2 mei 3e Antoniusdinsdag 
19.00 uur, Maria Hubertina Rutten. 
Donderdag 4 mei 
18.00 uur, voor alle parochianen. 
Aansluitend vertrek vanaf het kerkplein voor de Dodenherdenking. 
Vrijdag 5 mei 
Orgelconcert op het Müller-orgel door stadsorganist Jo Louppen. 
Zaterdag 6 mei 
08.00 uur, H Mis Mariakapel Hambos met opluistering door het Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia, voor alle parochianen. 
18.00 uur, jrd. Mia Schaapkens; Maria Dooper-Paffen; Trees van Wersch-
Brouwer; Maria Curfs-van de Laar; Jo Gielgens; Thea Quadvlieg-Kremers; Kitty 
Lucassen-Bonnie; Gerard Ramakers; Jos Poettgens; Elly Tummers. 
Zondag 7 mei  
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Bert 
Collet; Pastoor Van der Hart. 
Dinsdag 9 mei 4e Antoniusdinsdag 
19.00 uur, voor de kinderen die de Eerste H. Communie en het H. Vormsel 
ontvangen.  
Zaterdag 13 mei  
08.00 uur, H. Mis Mariakapel Hambos, voor alle parochianen. 
18.00 uur, jrd. Pauline Vilain; jrd. Wiel en Clara Pöttgens-Aretz;  
Gerda Visser i.v.m. moederdag.      
Zondag 14 mei  
11.00 uur, jrd. Hein Kousen, ouders Vromen en Jo Vromen.  
Dinsdag 16 mei 5e Antoniusdinsdag  
19.00 uur, voor de kinderen die de Eerste H. Communie en het H. Vormsel 
ontvangen. 
Zaterdag 20 mei  EXTRA MAANDCOLLECTE 
08.00 uur, H. Mis Mariakapel Hambos, voor alle parochianen. 
18.00 uur, Nico Koonen i.v.m. zijn verjaardag en voor ouders Nico Koonen en 
Gerta Koonen-Knops.  
Zondag 21 mei EXTRA MAANDCOLLECTE 
11.00 uur, Pontificale Hoogmis met als hoofdcelebrant Adrianus Kardinaal 
Simonis t.g.v. 400-jarig bestaan van de Schuttersbroederschap St. Sebastianus, 
met opluistering door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, gestichte jrd. Piet van 
Loenen, dochter Anita en zoon Ron; jrd. Louis Rossel; Maria Dooper-Paffen; 
Trees van Wersch-Brouwer; Maria Curfs-van de Laar; Jo Gielgens; Thea 
Quadvlieg-Kremers; Gerard Ramakers; Jos Poettgens. 
Dinsdag 23 mei 6e Antoniusdinsdag  
19.00 uur, voor de kinderen die de Eerste H. Communie en het H. Vormsel 
ontvangen. 
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 
18.00 uur, jrd. Pé Paffen; Ernest Bemelmans.  
 



Vrijdag 26 mei 
20.00 uur, Concert Cantarode 
Zaterdag 27 mei  
08.00 uur, H. Mis Mariakapel Hambos, voor alle parochianen.   
18.00 uur, voor alle parochianen.  
Zondag 28 mei 1e Heilige Communie BS De Diabolo  
09.45 uur, jrd. ouders Johan Kluten en Enny Kluten-Hensgens. . 
Dinsdag 30 mei 7e Antoniusdinsdag  
19.00 uur, ouders Rutten-Eijgelshoven.  
  



H. CATHARINA 
Maandag 1 mei 
18.40 uur, rozenkrans. 19.00 uur, voor onze ernstig zieken. 
Woensdag 2 mei 
09.00 uur, voor onze overleden parochianen. 
19.00 uur, rozenkrans in dagkapel. 
Zondag 7 mei 
09.45 uur, jrd. ouders Ploum-Wöltgens en Zef Ploum; jrd. Bert Collet; Alois 
Sauren; Nic Laven. 
Maandag 8 mei 
18.40 uur, rozenkrans. 
19.00 uur, voor een bijzondere intentie. 
Woensdag 10 mei 
09.00 uur, voor vrede in de wereld. 
19.00 uur, rozenkrans in de dagkapel. 
Zondag 14 mei 
09.45 uur, Jo Dorscheidt; Herm Ritt. 
Maandag 15 mei 
18.40 uur. rozenkrans. 
19.00 uur. voor onze ernstig zieken. 
Woensdag 17 mei 
09.00 uur, voor het welzijn van onze kinderen. 
19.00 uur, rozenkrans in de dagkapel. 
Zondag 21 mei 
09.45 uur, jrd. ouders Platen-Goebbels; jrd. ouders Van de Poel-Reinders en 
overleden kinderen; Wil Schipper; Mia Frantzen-Heijmans. 
Maandag 22 mei 
18.40 uur, rozenkrans. 
19.00 uur, voor onze ernstig zieken. 
Woensdag 24 mei 
09.00 uur, voor vrede in de wereld. 
19.00 uur, rozenkrans in dagkapel. 
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 
09.45 uur, voor al onze parochianen 
Zondag 28 mei 
09.45 uur, Heinz Otermans; Jo Dorscheidt; Jo Stuurman. 
Extra maandcollecte. Tweede collecte voor renovatie van onze kerk. 
Maandag 29 mei 
18.40 uur, rozenkrans. 
19.00 uur, voor vrede in de wereld. 
Woensdag 31 mei 
09.00 uur, voor al onze vrijwilligers. 
19.00 uur, rozenkrans in dagkapel. 
 
 
  



ST. PETRUS - MARIA TENHEMELOPNEMING 
Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding van 8.00 t/m 9.00u. 
Dinsdag 2 mei / Woensdag 3 mei 
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 4 mei 
18.30 uur, rozenkransgebed. 19.00 uur, ouders Silvius en ouders Janssen. 
Vrijdag 5 mei 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 7 mei 
11.00 uur, H. Mis mmv. Familiekoor. 
6 wkd. Frans van Wersch; 6 wkd. Jo Görtzen; 2e jrd. Wiel Wings; jrd. ouders 
Steinbusch-Smeets; gestichte jrd. ouders Peter  Jozef Pauli en Tiena Pauli- 
Mathissen; mevr. Housen-Niewierra; Jan Janssen; Karel Jacob Joosten. 
Dinsdag 9 mei / Woensdag 10 mei 
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 11 mei 
18.30 uur, rozenkransgebed. 19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Vrijdag 12 mei 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 14 mei 
10.30 uur, H. Mis mmv. Familiekoor. 1e H. Communie Bs. de Steltloper. 
gestichte jrd. ouders Mathieu Herpers en Hubertina Herpers-Grouls;  
Mia Thelen-Engelen; Chris Ramakers; Liesbeth Thomas-Brouns;  
voor onze communicantjes. 
Dinsdag 16 mei / Woensdag 17 mei 
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 18 mei 
18.30 uur, rozenkransgebed. 19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Vrijdag 19 mei 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 21 mei 
10.30 uur, H. Mis mmv. 1e H. Communie Bs. de Blokkenberg. 
Jan Janssen; voor onze communicantjes. 
Dinsdag 23 mei / Woensdag 24 mei 
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 
18.30 uur, rozenkransgebed. 19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn 
Vrijdag 26 mei 
18.00 uur, H. Mis kapel Hoog Anstel. 
Zondag 28 mei 
11.00 uur, H. Mis mmv. gastkoor Ensemble Octava. Dankmis Zonkoor. 
gestichte jrd. Anna Barbara Kehmer-Mehlkop; gestichte jrd. Syb . Kehmer; 
gestichte jrd. Mandy Hoofs; gestichte jrd. ouders Hanssen-Hermsen;  
Mia Thelen-Engelen; Karel Jacob Joosten;  
voor de levende en overleden leden van het Zonkoor. 
 



Dinsdag 30 mei / Woensdag 31 mei 
9.00 uur, voor ons geestelijk welzijn. 
  



H. HART VAN JEZUS. 
Zaterdag 6 mei 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
ouders Ploum-Crouzen en kinderen en Hubertina Ploum; Daniëlla Lohman; 
Roswitha Paffen-Kaiser. 
Zaterdag 13 mei 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
gestichte jrd. Piet Schultheis; Cillie Geelen-Kersten; Els Jongen-van Beek. 
Zaterdag 20 mei 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
jrd. ouders Peter Pöttgens en Anna Pöttgens-Arets; jrd. Ludwig Lavalle;  
Daniëlla Lohman; Roswitha Paffen-Kaiser. 
Zaterdag 27 mei 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
voor ons geestelijk welzijn. 
 
  



PAROCHIEFEDERATIE KERKRADE 
 
Parochie H. Lambertus,  
Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade.  
 045 545 22 38 /  kantoor.lambertus@pfkrd.nl 
 
Parochie H. Catharina, 
p/a Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade. 
 045 545 20 07 /  kantoor.holz@pfkrd.nl 
 
Parochie St. Petrus-Maria Tenhemelopneming en Parochie H. Hart van Jezus, 
Nassaustraat 39, 6463 AS Kerkrade. 
 045 546 44 86 /  kantoor.chevremont@pfkrd.nl 
 
 
PASTORAAL TEAM:  
Deken S. Nevelstein   045 545 22 38 /  secretaris.deken@pfkrd.nl 
Pastoor H. Kreuwels  045 567 18 70 /  pastoor.kreuwels@pfkrd.nl 
Diaken D. Houtema  045 545 71 54 /  diaken.houtema@pfkrd.nl 
Diaken P.vd Laarschot  045 522 52 01 /  diaken.vandelaarschot@pfkrd.nl 
 
OPGAVE MISINTENTIES.  
H. Lambertus, kantoor,   ma+di+do+vr:   10.00  t/m 13.00u.  
H. Catharina, dagkapel,   ma+do+vr:        09.30  t/m 10.30u. 
St. Petrus-Maria Tenhemelopneming  
en H. Hart van Jezus, kantoor,    ma+vr:              10.00  t/m 12.00u.  
 
KOSTEN H. MISSEN:  weekend en feestdagen € 20,00 / weekdiensten € 10,00 
 
BIECHTGELEGENHEID:  
na iedere H. Mis van maandag t/m vrijdag of na afspraak.  
 
REKENINGNUMMERS / INFO KERKBIJDRAGE:  
Zie ook: http://pfkrd.nl/kerkbijdrage/            kerkbijdrage@pfkrd.nl 
 
H. Lambertus,     NL24 INGB 0001211409  045 545 22 38               
H. Catharina,             NL88 ABNA 0476041996   045 546 06 75               
St. Petrus-Maria Tho. NL31 RABO 0125200404   06 290 113 72 
H. Hart van Jezus, NL95 RABO 0476045924  045 545 74 37 
De overige niet vermelde bankrekeningnummers blijven eveneens in gebruik. 
 
KERKBIJDRAGE:  
bij minimaal € 90,00 per jaar, vrijstelling van kosten rouw- en trouwdiensten. 
 
Suggesties en (bezorg) klachten gaarne via: webmaster@pfkrd.nl  
Meer info op de site van Parochiefederatie Kerkrade: www.pfkrd.nl 
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