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PINKSTEREN GEEST VAN VREUGDE 
In een filmpje op YouTube over het leven van Jezus wordt het Pinksterfeest 
buitengewoon pakkend uitgebeeld. De leerlingen van Jezus hebben zich als het 
ware verschanst in de bovenzaal, deuren en luiken gesloten uit angst voor 
vervolging. En dan gebeurt hetgeen Jezus heeft aangekondigd en beloofd. Het 
begint te stormen niet buiten de deur maar binnen in huis en verschijnt vuur. Dat 
vuur verdeelt zich in tongen en lijkt de apostelen letterlijk in vuur en vlam te 
zetten. Op dat moment raken ze vervuld van een dusdanige vreugde en 
vervoering door de Heilige Geest dat ze het in die bedompte zaal niet meer 
uithouden. Ze gooien ramen en deuren open en trekken de stad in om aan 
iedereen die maar wil luisteren te verkondigen dat Jezus leeft. De dood kon Hem 
niet in zijn macht houden. Ze kunnen niet meer zwijgen al kost het hen de kop. 
Dat getuigenis is zo sterk en zo aanstekelijk dat op die éne dag van Pinksteren 
zich 3000 mensen laten dopen. Pinksteren is als het ware het ontstaan van de 
allereerste kerkgemeenschap. Van die 3000 op die eerste dag zijn er zowat 2,4 
miljard nu waarvan 1,3 miljard Rooms-katholieken. Een oneindig grote menigte 
met honderden variaties en klankkleuren; en vooral met een niet aflatende 
bezieling die op dat éne feest steeds weer terugkomt: Pinksteren. De Heilige 
Geest die Jezus heeft uitgestort over Zijn leerlingen die nooit meer tot zwijgen en 
tot stilstand gebracht kan worden.  
In alles wat ons zorgen baart, in alles wat ons bedrukt en benauwt, in alles ook 
waarin we zelf tekortschieten en falen en dat doen we helaas maar al te vaak.  
In dat alles is de Heilige Geest die ons altijd opnieuw, dag in dag uit nieuwe moed 
wil schenken, nieuwe kracht wil verschaffen en de moed tot ommekeer en tot 
bekering schenkt. Bidden wij vol vuur om die Heilige Geest in onze 
geloofsgemeenschap en daarbuiten; in onze harten en vooral in doen en laten; 
ons werken en ijveren voor God en voor mensen. Deken S. Nevelstein 
  



175 JAAR  LAMBERTUSKERK 
Het eerste, houten, kerkje toegewijd aan St. Lambertus, werd bijna 1000 geleden 
gebouwd op de plek van de huidige kerk. Ze was een dochterkerk van de veel 
oudere kerk van Richterich. Dit kerkje werd tijdens een geschil tussen de hertog 
van Limburg en de graaf van Saffenberg door de soldaten van de hertog in brand 
gestoken. Op 14 december 1108 werd de eerste stenen Lambertuskerk 
geconsacreerd door bisschop Otbert van Luik. Een dag eerder de crypte van 
Rolduc. Deze kerk is gedeeltelijk blijven bestaan tot rond 1723/24 toen ze werd 
afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe kerk. In 1725 werd de volgende, 
door de Akense architect Mefferdatis gebouwde, Lambertuskerk geconsacreerd. 
In 1763 werd de oorspronkelijke klokkentoren aan de westkant (kerkhofkant) 
afgebroken en een nieuwe, huidige, toren gebouwd aan de oostkant.  Deze kerk 
was geen lang leven beschoren, immers, al van 1835 waren er plannen voor een 
nieuwe kerk. Deze werd op 17 februari 1844 geconsacreerd door bisschop 
Paredis, apostolisch administrator van het toen nog apostolisch vicariaat 
Roermond. In 1956 werd de kerk nog eens uitgebreid tot de huidige omvang en 
de toren werd verhoogd tot 50 meter.  
De kerk viert dus op 17 september dit jaar haar 175-jarig bestaan en dat gaan we 
uiteraard vieren. De viering wordt gekoppeld aan de viering van 75 jaar bevrijding 
en zal plaatsvinden op zondag 29 september in principe met een openluchtmis 
waaraan ook de geestelijkheid van Herzogenrath zal deelnemen. Uiteraard willen 
we u nu alvast de aankondiging doen van deze zeer bijzondere viering van de 
moederkerk van het land van Rode en van de bevrijding. U zult in de komende 
edities verdere informatie ontvangen. Deken S. Nevelstein 
 
INTERNATIONALE PINKSTERMIS 

Op Pinksterzondag 9 juni om 11.00 uur is er in de kerk van Chevremont een 

internationale Pinkstermis, die wordt opgeluisterd door het Indonesisch koor KKI 

uit Echt. Gelovigen uit verschillende landen zullen hun bijdrage aan deze viering 

geven, die als thema heeft: ‘Vele talen, één Geest’. Mocht u van oorsprong uit 

een ander land komen en een vredeswens in uw eigen taal willen uitspreken, 

meldt u dan even bij pastoor Hans, per mail: hanskreuwels@gmail.com  of 

telefonisch:  06 505 950 13 
Na afloop van de Mis is er koffie-drinken mét tractaties uit andere landen.  
 
EERSTE H. COMMUNIE  
De Eerste H. Communie van Bs. De Diabolo zal in de Lambertuskerk 
plaatsvinden op zondag 16 juni om 09.45 uur voor de kinderen:  
Emilia van Bree, Renske Smeets, Quyandra Simmons, Puck Scholten, 
Dylano Heusschen, Jayden van Haard, Noa van de Berg, Luana Rauhe en 
Nina du Crocq.  Er is GÉÉN H.MIS om 11.00 uur. 
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STADSPROCESSIE 
Zondag 30 juni trekt volgens een 7 eeuwen oude traditie de stadsprocessie door 
Kerkrade. Het allerbelangrijkste van die hele processie is ons geloof in de 
werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in dat schamele stukje brood dat 
wij de H. Hostie noemen. Het lijkt een schamel, onaanzienlijk, stukje brood, maar 
het is het niet meer. Het is Jezus Christus Zelf die in deze gedaante onder ons 
aanwezig wil zijn. Het vereist op de eerste plaats geloof. En als je gelooft dan wil 
je daarvan getuigen. Dat doen we wanneer we meelopen en meevieren op die 
dag en bij die gelegenheid. Biddend, zingend en spelend lopen we door een stad 
en we vragen de zegen van God over alle bewoners van Kerkrade. De processie 
begint om 09.45 uur bij de kerk St. Petrus - Maria Tenhemelopneming te 
Chevremont. De route verloopt via de Nassaustraat, Koestraat, Niersprinkstraat, 
Koninginnestraat, Oranjestraat, Oranjeplein, Hoofdstraat, Grupellostraat, 
Stationsstraat, Putgang en Kapellaan. Bij de Vredeskapel is een rustaltaar en om 
11.00 uur wordt er een feestelijke H. Mis gevierd in de Lambertuskerk. 
Aansluitend is er ‘frühschoppen’ op het Kerkplein naast de Lambertuskerk.  
We willen de bewoners van de straten waar we doorheen trekken vriendelijk 
verzoeken zoveel mogelijk de vlaggen uit te hangen bij deze gelegenheid.  
Van harte welkom op zondag 30 juni bij de stadsprocessie van Kerkrade.  
Deken S. Nevelstein 

 
HEILIG VORMSEL 
Tijdens de Paaswake hebben de vormelingen met ons allen de Doopbeloften 
hernieuwd in een indrukwekkende viering van de Verrijzenis van Jezus Christus. 
Wanneer Jezus naar de Vader terugkeert en ten hemel opstijgt, belooft Hij Zijn 
leerlingen de H. Geest te zenden. Op vrijdag 31 mei zullen jongens en meisjes 
van Bs. De Blokkenberg en De Steltloper het H. Vormsel ontvangen door Mgr. 
André Franssen, oud-kapelaan van de Lambertusparochie. De viering begint om 
18.00 uur in de Lambertuskerk i.v.m. het 100-jarig bestaan van het Petruskoor op 
Chevremont is deze kerk niet beschikbaar. Zaterdag 22 juni zullen jongens en 
meisjes van Bs. St.Ursula en De Diabolo het H. Vormsel ontvangen door dezelfde 
vormheer eveneens in de Lambertuskerk om 18.00 uur. 
Het H. Vormsel is het sacrament waarin de H. Geest aan deze kinderen wordt 
geschonken door gebed, handoplegging en zalving. Het is de H. Geest van 
Pinksteren die als een vuur op de leerlingen van Jezus neerdaalt en alle angst en 
benauwdheid van hen wegneemt. Door deze H. Geest ontvangen de kinderen de 
gaven van wijsheid en verstand, van inzicht en sterkte, van kennis, ontzag en 
liefde. Gaven en eigenschappen die ze hard kunnen gebruiken en die hen zullen 
bijstaan op hun weg naar de volwassenheid en hun weg door het leven. We 
wensen alle vormelingen alvast van harte proficiat en veel geluk en vreugde in 
hun leven.  Deken S. Nevelstein 

 
PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE 
voor de maand juni: Dat de priesters door een bescheiden en nederige 
levenswijze zich actief inzetten om solidair te zijn met de allerarmsten.     
 



VORMELINGEN 
Bs. De Steltloper, Kerk St. Petrus-Maria Tenhemelopneming, 
vrijdag 31 mei 18.00 uur. Bart Becholtz, Nayeli Boon, Colin van Eldik,  
Kaylen Engels, Anouk Gorissen, Jaimy Haas, Jelle Habets, Sherena Jantje, 
Melvin Lawson,Dilaya Pouwels, Dylano Prikken, Velora Putzu, 
Thessa Schols, Benthe Schots, Ingo Valkenberg, Dominique Vogt. 
Bs. De Blokkenberg, Kerk St. Petrus-Maria Tenhemelopneming, 
vrijdag 31 mei 18.00 uur. Matteo Caccamese, Noëmi Croes, Finn Elie,  
Renske Herberichs, Gwen de Heus, Yoeri Heijltjes, Demi Hoeben, Lynn Horsch,  
Gian-Luca Kuijpers, Luca en Estée Pötgens, Gwen Reulings, Brecht Scheuren. 
Bs. De Diabolo, Kerk H. Lambertus, zaterdag 22 juni 18.00 uur. 
Zoë van Deur, Lis Eussen, Zoë Fröls, Nick Gelissen, Kathlijn Hambeukers, 
Ziangelo Klooster, Daphne Heusschen, Eline Monsewije, Elias op den Kamp,  
Wayne-Jeremy Spreutels, Samm Ubaghs. 
Bs. St. Ursula, Kerk H. Lambertus, zaterdag 22 juni 18.00 uur. 
Jesse Hahnengress, Stan Jongen, Laura Kolfoort, Noor Kusters, 
Lizzy Michiels, Sett Peelen, Lisa Reinders, Nout Senster, Zarah Vrinzen. 

 
  



NIEUW WEGKRUIS 
Er is een nieuw wegkruis geplaatst m.m.v. de gemeente Kerkrade aan de St. 
Pieterstraat, op de plek waar de vroegere St. Petruskerk heeft gestaan. De 
plechtige inzegening vindt plaats op vrijdag 14 juni a.s. door pastoor Kreuwels 
met de aanwezigheid van de acolieten van de AKO. Tijdstip is 19.00 uur. De 
plechtigheid is tevens de slotactiviteit van het 100-jarige jubileumfeest van het 
kerkkoor St. Petrus, dat voor de vocale opluistering zorgt. 

 

FIETSBEDEVAART NAAR DE H.PATER KAREL 

Op zaterdag 6 juli staat, na twee jaar, weer een fietsbedevaart op het programma 

naar de kapel van de H.Pater Karel te Munstergeleen. Om 08.00 uur vertrekken 

we vanaf de Lambertuskerk om vervolgens rond 08.10 uur de reiszegen te 

ontvangen bij de kerk van Chevremont. Rond 09.00 uur is er een opstapplaats 

aan de sportvelden in Waubach. Een 25 kilometer lange tocht, door mooi 

natuurgebied, zal ons brengen naar Munstergeleen waar de H. Pater Karel is 

geboren en getogen. Rond 11.00 uur zullen we in de schuurkapel, dat naast zijn 

geboortehuis ligt, de H.Mis vieren om aansluitend gezamenlijk iets te eten. In 

Dublin (Ierland) leeft pater Karel aan het begin van de 19e eeuw in een moeilijke 

tijd, toen armoede met name Ierland teisterde. Hij stond de mensen terzijde en 

was vanwege zijn eenvoud en godsvrucht bij velen geliefd. Vooral bij de 

allerarmsten stond hij bekend als de ‘heilige met de zegenende handen’. Nu 

komen er naar zijn geboorteplaats vele pelgrims, om er hun noden op zijn 

voorspraak aan God voor te leggen. 

Aanmelden voor deze bedevaart kan men bij pastoor Hans, per mail: 

hanskreuwels@gmail.com  of telefonisch:  06 505 950 13 
 
ANTONIUSNOVEEN  ST. LAMBERTUSPAROCHIE 
In de maand juni zullen de vieringen van de Antoniusnoveen plaatsvinden op de 
dinsdagen 4 en 11 juni. De H. Mis van dinsdag 4 juni zal voorgegaan worden 
door Kapelaan Rajan Arulraj Nesaiyan en Diaken Din Houtema. Er is dan 
volkszang. Tevens vindt dan ook de ziekenzalving plaats. 
Op dinsdag 11 juni en tevens de laatste noveendag, zal Pastoor Kreuwels de  
H. Mis voorgaan met alle beschikbare Diakens. De dienst zal opgeluisterd worden 
door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, o.l.v. Peter Hensgens en aan het orgel Rob 
Peters. 
Uw persoonlijke intenties kunt u aan de voet van het Antoniusbeeld in het mandje 
deponeren. Deze zullen bij de voorbeden worden voorgelezen. 
Tijdens de H. Mis bent u in de gelegenheid de relikwie, van de H. Antonius te 
vereren. Veel devotie toegewenst namens het Pastoraal Team, Diaken Din 
Houtema. 
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PROCESSIEVLAGGEN 
Op zondag 30 juni is Processiezondag. Op die dag trekt vanaf 09.00 uur de 
jaarlijkse Sacramentsprocessie van de kerk H. Petrus – Maria 
Tenhemelopneming te Chevremont naar de kerk van de H. Lambertus in het 
centrum. De route van de processie is als volgt: 
Nassaustraat, Koestraat, Niersprinkstraat, Koninginnestraat, Oranjeplein, 
Oranjestraat, Hoofdstraat, Grupellostraat, Stationsstraat, Putgang en Kapellaan. 
Er zijn vlaggen “900 jaar Lambertusparochie” beschikbaar welke tijdens de 
processie aan de huizen langs de route kunnen worden uitgehangen.  
Deze vlaggen kunnen KOSTELOOS worden afgehaald op het Parochiekantoor, 
Kerkplein 8. 

 
BEDEVAART NAAR KEVELAER 
Op woensdag 19 juni organiseren de parochies H. Lambertus, H. Catharina,  
St. Petrus–Maria Tenhemelopneming en H. Hart van Jezus de jaarlijkse 
bedevaart naar Kevelaer. Dit gebeurt ook dit jaar in samenwerking met de 
parochies van het Parochiecluster Kerkrade-West.  
Om 07.30 uur vertrekt de bus vanaf het Kerkplein Kerkrade-Centrum, om 07.45 
uur vanaf de kerk van de Holz en om 08.00 uur vanaf de kerk van Chevremont. 
Na aankomst in Kevelaer lopen alle bedevaartgangers in processie naar de 
Genadekapel waar een korte plechtigheid zal worden gehouden. Op het 
programma staan verder de viering van de H. Mis in de Basiliek, waarbij onze 
organist Huub Van de Wall de volkszang op het orgel zal begeleiden. Aansluitend 
vindt het bidden plaats van de grote of kleine Kruisweg. De dag wordt afgesloten 
met een Plechtig Lof met de zegening van de religieuze voorwerpen. Uiteraard is 
er voldoende vrije tijd om iets te eten, te kopen of te genieten op een gezellig 
terras. Om 17.30 uur wordt de thuisreis gestart met een verwachte aankomst in 
Kerkrade rond 19.30 uur. De kosten van deelname bedragen € 17,50 per 
persoon. Inschrijving kan plaatsvinden tijdens de openingstijden van het 
parochiekantoor H. Lambertus en de dagkapel St. Catharina, of na de H. Missen. 
De uiterste inschrijfdatum is woensdag 12 juni. 
Ook dit jaar rekenen wij weer op een grote deelname. 
 
DIENSTENCENTRUM KERKRADE CENTRUM, URSULINENHOF 50 
Elke maandag koffie-inloop van 14.00-16.00 uur. Consumpties € 1,20 
Maandag 3 juni van 12.00 – 14.00 uur: Pannenkoek. € 3,00 
Maandag 10 juni gesloten. 
Maandag 24 juni van 12.00 – 14.00 uur: frieten met zuurvlees / snack € 6,00   
Maandag 27 juni kienen € 3,50 
Wel graag vooraf aanmelden: tel. 045-567 38 95 
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is het mogelijk om bij ons 
een warme maaltijd (3 gangen á € 8,00) te komen eten om 12.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 045-567 38 95. 
 
  



PAASRONDGANG 
Vóór de Paasdagen hebben de misdienaars en acolythen van de 
Lambertusparochie hun Paasrondgang gehouden. De opbrengst hiervan is dit 
jaar een bedrag van € 693,00.Zij bedanken de milde gevers voor hun bijdrage, 
waarmee deze getuigen van hun waardering voor hun wekelijkse inzet. 
De opbrengst wordt besteed aan één of meer gezellige bijeenkomsten van de 
groep. Mochten er nog kandidaten zijn om zich als misdienaar aan te melden, 
dan bestaat hiertoe altijd de mogelijkheid. Even melden op het Parochiekantoor, 
Kerkplein 8 is al voldoende. HARTELIJK DANK. 
 
SJEVEMETER KIRCHEFES 2019 
Het “Sjevemeter Kirchefes” staat in de steigers. Zondag 23 juni a.s. zal een 
en ander op het vernieuwde kerkplein aan de Nassaustraat te Chevremont 
van start gaan. 
Dit jaar wordt er volop samengewerkt met “Schutterij St. Michael”, die verleden 
jaar spontaan hun ondersteuning aan de organisatoren van het SKF aanbood. Zo 
zal de schutterij zorgdragen voor tenten, banken en stoelen. 
Naast muziek, tieëkezinge, en optredens van diverse artiesten, zal er volop 
gelegenheid zijn voor het versterken van de inwendige mens. Reserveer alvast 
zondag 23 juni voor een gezellig “uitje” naar Sjevemet. 
Het feest wordt ingezet met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de 
parochiekerk van St. Petrus-Maria Tenhemelopneming welke wordt opgeluisterd 
door het Jongerenkoor “Canta Young” o.l.v. Véron Jongstra.  
 
FIETSBEDEVAART NAAR WITTEM 
Naast de voetbedevaart naar Wittem (traditiegetrouw op de eerste zaterdag van 
het jaar) willen we op zaterdag 1 juni met de fiets op bedevaart gaan naar 
Wittem. Om 08.00 uur vertrekken we vanaf de kerk van Chevremont; om 08.10 
uur vanaf de Lambertuskerk. Onderweg zullen we bij de diverse veldkruizen een 
tientje van de rozenkrans bidden, terwijl er halverwege ook een koffiepauze in de 
vrije natuur zal zijn. Om 11.00 uur willen we de H.Mis vieren in de kapel van het 
klooster van Wittem, waar de heilige Gerardus vanouds vereerd wordt. 
Aansluitend zullen we een kleinigheid eten in een nabij gelegen restaurant. Ook 
als men met de auto naar de Mis komt en na afloop iets mee wilt eten, graag 
aanmelden bij pastoor: hanskreuwels@gmail.com   
 

KIENMIDDAG ZIEKENZORG ‘DE ZON’ 
Op zaterdag 22 juni organiseert Ziekenzorg ‘De Zon’ een 
kienmiddag in het parochiezaaltje van St. Petrus-Maria 
Tenhemelopneming.  
Aanvang is 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur.  
U bent van harte welkom. 
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100 JAAR  KERKKOOR  ST. PETRUS 
Op 1 en 2 juni 2019 viert het kerkkoor St. Petrus te Chevremont haar 100-jarige 
jubileumfeest met een klinkend feestprogramma. 
Zaterdag 1 juni om 19.00 uur, feestrevue met muziek, zang en dialect-
voordrachten. Zang: Floor Bosman, Le Tre Voci en St. Petruskoor. 
Voordrachten van Loek v.d. Weijer en Wim Heijmans. 
Officiële opening van een fototentoonstelling voor alle Chevremontse 
verenigingen en een tentoonstelling van tekeningen van de kinderen van de 
basisscholen. Zondag 2 juni om 11.00 uur,  jubileum mis met CMK 1912. 
Aansluitend gratis feestontbijt: ‘Jans Sjevemet bakt’ 
Om 13.30 uur is de receptie. Alle activiteiten vinden plaats in de kerk. 
 
 
DAMESKOOR ST. CATHARINA HOLZ 
Op zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, luisteren het dameskoor St. Catharina Holz 
en Petruskoor Chevremont samen om 09.45 uur de H. Mis op in  
de H. Catharinakerk. 
Zondag 16 juni vindt om 09.45 uur de maandelijkse mis plaats die wordt 
opgeluisterd door het Dameskoor St. Catharina in de H. Catharinakerk.  
 
OPBRENGST VASTENACTIE 2019 
De opbrengst van de gehouden vastenactie voor Mgr. Van Megen voor de 
vluchtelingenscholen in Khartoum bedraagt in totaal € 3.872,37.  
De opbrengst van de H. Lambertusparochie bedraagt € 2.902,37 de opbrengst 
van de H. Catharinaparochie is € 170,00 en de actie van Chevremont bracht 
inclusief de brunch € 800,00 op. Wij danken alle parochianen voor hun bijdrage. 
 
 
BEELD O.L.V. STERRE DER ZEE IN KERK TERWINSELEN - KERKRADE 
Op zondag 7 juli 2019 mag parochie Terwinselen het beeld O.L.V. Sterre der Zee 
ontvangen in haar kerk. Dit mag zondermeer het hoogtepunt van het feestelijk 
jaarprogramma zijn, rondom het 100 jarig bestaan van de parochie. Eenieder is 
uitgenodigd om op deze dag een viering bij te wonen of die zondag de kerk 
binnen te lopen om bij O.L.V. Sterre der Zee een kaarsje aan te steken.  
Het dagprogramma ziet er als volgt uit: om 10.00 uur is er een feestelijke H.Mis, 
waarin het Mariabeeld plechtig de kerk zal worden binnengedragen.  
Om 13.00 uur is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. In de 
middag zal om 14.30 uur een Maria-lof zijn met op het einde een korte uitstelling 
van het Allerheiligst Sacrament. Gedurende deze dag is op het pastorieplein een 
gezellig terras ingericht voor de bezoekers om een kopje koffie of thee te drinken.  
  



125 JAAR SJUTSE VA HAANDER 
De Haanraadse kruisboogschutterij St. Hubertus bestaat dit jaar 125 jaar. Dit 
jubileum zal groots worden gevierd in het weekend van 21 t/m 23 juni. 
Op vrijdag 21 juni wordt het feestweekend ingeluid in de feesttent met een 
ontvangst voor sponsors en Sjutsevrung. Vanaf 20.00 uur vindt de jubileumavond 
plaats.  Op zaterdag 22 juni vindt ’s middags om 15.00 uur het jaarlijks 
Koningsschieten plaats en zal gestreden worden voor de titel jubileumkoning. 
Vanaf 20.00 uur vindt in de feesttent het Koningsbal plaats. Het muzikale 
entertainment wordt verzorgd door ‘Anderkovver’.Zondag 23 juni staat geheel in 
het teken van een internationaal schutterstreffen. Om 10.00 uur zal in de feesttent 
een eucharistieviering worden opgedragen. Deze jubileummis zal muzikaal 
worden opgeluisterd door het gospelkoor Gioia, waarna een optocht van diverse 
internationale schutterijen door enkele straten van Haanrade met defilé ter hoogte 
van de Haanraadse parochiekerk. Tijdens het gehele feestweekend is voor alle 
activiteiten gratis entree en wordt er een betaalbare consumptieprijs gehanteerd. 
Meer info op de website. 
 

 

  



FAMILIEBERICHTEN 

 

IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN GEDOOPT: 

20 april  Dustin van de Laarschot 

28 april  Milan Smeets 

28 april              Taylor Duckers   

05 mei  Quinten Kersten 

11 mei   Eliano en Ovantino Pelzer 

12 mei   Lenn Reichelt 

12 mei             Revv Haenen 

12 mei     Xavier Feenstra 

Wij feliciteren dopelingen en ouders met de opname in Gods Kerk. 

 
IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:  
19 april  Peter Hendriks 
19 april  Bertha Hanneman-Sijben 
20 april  Martha van de Burgt-van Montfort 
27 april  Hilde Pilipiec-Dörfler 
29 april  Lily Simons 
01 mei  Tiny van Laar-Schmetz 
06 mei   Cor Franssen 
09 mei  Wim van Goor 
Mogen zij en alle overledenen worden opgenomen in Gods Heerlijkheid. 
 
 
OPGEVEN MISINTENTIES EN ANDERE KOPIJ 
Misintenties graag opgeven voor 20 juni  bij uw parochiekantoor, voor vermelding 
in het parochieblad van de maand juli en online.  
De uitgifte van de juli-editie vindt plaats op 26 en 27 juni. 
De redactie behoudt het recht om artikelen, indien nodig, in te korten en niet te 
plaatsen indien dit niet in overeenstemming is met het gedachtegoed van de kerk. 
 
 
  



H. LAMBERTUS 
Zaterdag 1 juni    
18.00 uur, jrd. Giny en Jo Pöttgens; jrd. Elly Liekens-Rutten; Hans Minten.  
Zondag 2 juni         
11.00 uur, Dialectmis door de dekens van Kerkrade en Keulen en opgeluisterd 
door Gemengd Koor Vanylven Blanda Kor uit Noorwegen,  
6 wkd. Bertha Hanneman-Sijben; 6 wkd. Peter Hendriks; gestichte jrd. 
echtelieden Jozef Joosten en Trees Joosten-Postel; jrd. Jos Ramackers; jrd. 
ouders Schäfer-Werrij; Bert Collet; Wiel Pöttgens; Finy Scheeren-Flachs; Wiel 
Jussen; Trautje Janssen-de Faber; Mia Winkels-Smeets; Toet Savelberg-
Stevens. Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk. 
Dinsdag 4 juni 8e Antoniusdinsdag         
19.00 uur, H. Mis met ziekenzegening. 
echtpaar Jozef en Helena Vroomen-Sangen.  
Vrijdag 7 juni  
12.00 uur, Marktdagconcert op het Müller-orgel uit 1848 door stadsorganist Jo 
Louppen. 
Zaterdag 8 juni  EXTRA COLLECTE 
18.00 uur,  Els Renierkens, ouders Renierkens-Weelen, ouders Van Keeken-van 
Dijk en broer Wiel; Els Kloppenburg-Philippi.   
Zondag 9 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN  EXTRA COLLECTE 
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, echtpaar 
Jozef en Helena Vroomen-Sangen; Bertie Douven-Juneman; Maria Heinrichs-
Tevis en wederzijdse ouders; dokter Gerard Kreijen en Anneliese Kreijen, broers 
Gert en Heinz en schoonzussen Pia en Lily; Willy Lanckohr en overleden 
familieleden; Hans en Tiny Engelen t.g.v. hun 60 jarig huwelijk.    
Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk. 
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag 
11.00 uur, gestichte jrd. ouders Mathissen-Kloth. 
Dinsdag 11 juni 9e Antoniusdinsdag      
19.00 uur, H. Mis opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, voor alle 
parochianen.   
Zaterdag 15 juni  
18.00 uur, Piet Vlaspoel; Wiel Pöttgens; Finy Scheeren-Flachs; Wiel Jussen; 
Trautje Janssen-de Faber; Maria Winkels-Smeets; Helma Engels-Schobben.  
Zondag 16 juni HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID  
EXTRA COLLECTE 
09.45 uur, H. Mis tijdens welke de kinderen van Bs. De Diabolo de 1e H. 
Communie ontvangen, 
Ben Wagenvoort; Gerard Wetzels; Jo Gielgens.   
Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk. 
Dinsdag 18 juni     
19.00 uur, voor alle mensen voor wie niemand bidt. 
Woensdag 19 juni 
Bedevaart naar Kevelaer. (zie artikel elders) 
 



Vrijdag 21 juni 
14.30 uur, Huwelijksmis Bruidspaar Anon van Essen en Liane Dekeunink. 
Zaterdag 22 juni  EXTRA COLLECTE 
18.00 uur, H. Mis tijdens welke aan de kinderen van de Bs. De Diabolo en St. 
Ursula het H. Vormsel wordt toegediend, Frans Renierkens, ouders Renierkens-
Weelen, ouders Van Keeken-van Dijk en broer Wiel.   
Zondag 23 juni SACRAMENTSDAG      
11.00 uur, Dankmis Communicanten Bs. De Diabolo,   
6 wkd. Tiny van Laar-Schmetz; gestichte jrd. ouders Borghans-Cornelissen en 
familieleden; jrd. Piet van Beek en voor Gertje van Beek-Thelen; Ada Stassen-
Huiskes; Els Kloppenburg-Philippi; Hans Minten; ouders Lauvenberg-Kruijen en 
zoon Pierre. Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk. 
Dinsdag 25 juni   
19.00 uur, Maria Hubertina Rutten; Frans Rutten en Maria Rutten-Eijgelshoven.    
Zaterdag 29 juni HOOGFEEST HH. PETRUS EN PAULUS 
18.00 uur, voor alle vluchtelingen. 
Zondag 30 juni PROCESSIEZONDAG  EXTRA COLLECTE 
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia,  
gestichte jrd. Hub en Henriette Heltzel-Hodiamont; ouders Franzen-Thomas, Riet, 
Patrick en Ria; Bertie Douven-Juneman; Helma Engels-Schobben; Ben Berns;  
uit dankbaarheid b.g.v. 60-jarig huwelijksfeest en voor beide overleden families. 
 
 
  



H. CATHARINA 
Zondag 2 juni  DANKDIENST 
09.45 uur, Dankdienst communicanten Bs. St. Ursula; 
ouders Basten–Stalman; Paul Engels; Marga Knippenbergh–Kruitwagen.  
Maandag 3 juni 
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor een bijzondere intentie.  
Woensdag 5 juni 
09.00 uur, voor onze parochianen.  
Zondag 9 juni  EERSTE PINKSTERDAG   EXTRA MAANDCOLLECTE 
09.45 uur, jrd. Lenie Wetzelaer–Engels; jrd. ouders Hombergen–Wetzels;  
Ellen Stuurman–van Loo; Lou Thomas; Marga Knippenbergh–Kruitwagen.  
Maandag 10 juni  TWEEDE PINKSTERDAG 
Geen H. Mis. 
Woensdag 12 juni, 
09.00 uur, voor alle zieken. 
Zondag 16 juni  DAMESKOOR 
09.45 uur, Karel en Leo Houppermans; Hein, Huub en May Op den Kamp;  
Jo Dorscheidt. 
Maandag 17 juni 
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor een bijzondere intentie. 
Woensdag 19 juni 
Geen H. Mis i.v.m. Bedevaart naar Kevelaer. (zie artikel elders) 
Zondag 23 juni 
09.45 uur, jrd. ouders Coenen–Vliex; jrd. ouders Lenssen-Stuurman;  
jrd. Jo Engels; Clairy Engels; Jo Henssen.  
Maandag 24 juni  
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor alle parochianen. 
Woensdag 26  juni 
09.00 uur, voor alle zieken.  
Zaterdag 29 juni 
14.00 uur, huwelijk Maren Eussen en Tom Pluijmen.  
Zondag 30 juni  PROCESSIEZONDAG  (zie artikel elders) 
09.45 uur, vertrek vanaf de kerk van Chevremont. 
11.00 uur, H. Mis in de H. Lambertuskerk, tevens kinderwoorddienst in zaaltje 
‘Moscou’. Na afloop ‘frühschoppen’ op het kerkplein. 
 
 
 



ST. PETRUS - MARIA TENHEMELOPNEMING 
Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding van 08.00 t/m 09.00 
uur. 
 
Zondag 2 juni 100-JARIG BESTAANSFEEST PETRUSKOOR M.M.V. 
CMK1912. 
11.00 uur, gestichte jrd. Fien Görtzen; Johan Boermans; Harrij Heijnen;  
Jo Rinkens en zoon Frank; levende en overleden leden van het Petruskoor. 
Dinsdag 4 juni / Woensdag 5 juni 
09.00 uur, H. Mis vooor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 6 juni 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur, H. Mis voor ouders Silvius en ouders 
Janssen. 
Zondag 9 juni  EERSTE PINKSTERDAG ‘Vele talen, één Geest’ 
11.00 uur, Internationale H. Mis m.m.v. Indonesisch Koor KKI met  bijdragen in 
vele talen.  
Bertha Jeha-Agnent; Jo en Frank Rinkens; Marianne Römgens-Grosjean. 
Maandag 10 juni  TWEEDE PINKSTERDAG 
11.00 uur, H. Mis met volkszang. Voor ons geestelijk welzijn. 
Dinsdag 11 juni / Woensdag 12 juni 
09.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 13 juni 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn. 
Zondag 16 juni  COMMUNIEDANKMIS 
11.00 uur, H. Mis m.m.v. Familiekoor. Communiedankmis BS. De Steltloper. 
6 wkd. Hilde Pilipiec-Dörfler; jrd. ouders Hub en Tiny Meijs-Wetzeler; ouders 
Dautzenberg-Geilenkirchen; Harrie Thelen; Johan Boermans. 
Dinsdag 18 juni / Woensdag 19 juni 
09.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn. 
Woensdag 19 juni 
Bedevaart naar Kevelaer. (zie artikel elders) 
Donderdag 20 juni 

18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn. 
Zondag 23 juni COMMUNIEDANKMIS  - SJEVEMETER KIRCHEFES - 
KERKDEURCOLLECTE  
11.00 uur,  H. Mis m.m.v. Canta Young. Communiedankmis Bs. De Blokkenberg. 
6 wkd. Wim van Goor; Sjer Krutzen en Paula Krutzen-Knops;  
Marianne Römgens-Grosjean; ouders van Wersch-Rosenbaum en Frans van 
Wersch; ouders Bremmers-Vreuls en dochter Annie Hambeukers. 
Dinsdag 25 juni / Woensdag 26 juni 
09.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn. 
Donderdag 27 juni 
18.30 uur, Rozenkransgebed. 19.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn. 
Zondag 30 juni  PROCESSIEZONDAG  (zie artikel elders) 
GEEN H. MIS om 11.00uur. 
09.45 uur, vertrek vanaf de kerk van Chevremont.  



11.00 uur, H. Mis in de H. Lambertuskerk, tevens kinderwoorddienst in zaaltje 
‘Moscou’.  
 
 
 
H. HART VAN JEZUS 
Zaterdag 1 juni 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. Voor ons geestelijk welzijn. 
Zaterdag 8 juni 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
Martin Zager (verj); Mia Savelsberg; Cillie Geelen-Kersten. 
Zaterdag 15 juni 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
Overleden ouders Rouschen-Brauns; overleden ouders Senden-Grissen. 
Woensdag 19 juni 
Bedevaart naar Kevelaer. (zie artikel elders) 
Zaterdag 22 juni 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
gestichte jrd. Annie Ploum-op den Akker, Frank Makel, Achmed Baghwanchi;  
jrd. Ketie en Anja Flecken. 
Zaterdag 29 juni 
18.00 uur, H. Mis met samenzang. 
jrd. ouders Wetzelaer-Brauns.   
  



PAROCHIEFEDERATIE KERKRADE 
 
Parochie H. Lambertus,  
Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade.  
 045 545 22 38 /  kantoor.lambertus@pfkrd.nl 
 
Parochie H. Catharina, 
p/a Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade. 
 045 545 20 07 /  kantoor.holz@pfkrd.nl 
 06 282 238 07 (Tiny Pluijmen) 
 
Parochie St. Petrus-Maria Tenhemelopneming en Parochie H. Hart van Jezus, 
Nassaustraat 39, 6463 AS Kerkrade. 
 045 546 44 86 /  kantoor.chevremont@pfkrd.nl 
 
PASTORAAL TEAM:  
Deken S. Nevelstein     045 545 22 38 /  secretaris.deken@pfkrd.nl 
Pastoor H. Kreuwels    045 567 18 70 /  pastoor.kreuwels@pfkrd.nl 
Diaken D. Houtema    045 545 71 54 /  dinmiep@ziggo.nl 
Diaken P.vd. Laarschot    045 522 52 01 /  diaken.vandelaarschot@pfkrd.nl 
 
DAGELIJKSE PREEK: van pastoor Hans Kreuwels treft u aan op Facebook. 
 
OPGAVE MISINTENTIES: 
H. Lambertus, kantoor,   ma+di+do+vr: 10.00 t/m 13.00u.  
H. Catharina, dagkapel,   ma:   09.00  t/m 10.30u. 
St. Petrus-Maria Tenhemelopneming  
en H. Hart van Jezus, kantoor,    vr:               10.00  t/m 12.00u.  
 
KOSTEN H. MISSEN:  weekend en feestdagen € 20,00 / weekdiensten € 10,00 
 
BIECHTGELEGENHEID:  
Na iedere H. Mis van maandag t/m vrijdag of na afspraak.  
 
REKENINGNUMMERS / INFO KERKBIJDRAGE:  
Zie ook: http://pfkrd.nl/kerkbijdrage/            kerkbijdrage@pfkrd.nl 
H. Lambertus,     NL24 INGB 0001211409  045 545 22 38               
H. Catharina,             NL88 ABNA 0476041996   06 282 238 07 
St. Petrus-Maria Tho. NL31 RABO 0125200404   06 290 113 72 
H. Hart van Jezus, NL95 RABO 0476045924  045 545 74 37 
De overige niet vermelde bankrekeningnummers blijven eveneens in gebruik. 
 
KERKBIJDRAGE:  
Bij minimaal € 100,00 per jaar, vrijstelling van kosten rouw- en trouwdiensten. 
Meer info op de site van Parochiefederatie Kerkrade: www.pfkrd.nl 
Kopij, suggesties en (bezorg)klachten gaarne via:  webmaster@pfkrd.nl 
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