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GENOEG

Misschien hebt u er wel genoeg van! Genoeg van alle negatieve berichten over: droogte... benzineprijzen... klimaatopwarming... energiekosten... voedselprijzen.... oorlog hier, oorlog daar.... boerenprotesten.... stikstof-uitstoot... fraude... corruptie.... misbruik...enz. enz. En inderdaad, het is voor één
mens veel te veel om te kunnen verwerken. Je hebt het gevoel dat je wordt meegesleurd in een
stroomversnelling en dreigt wellicht kopje onder te gaan. Daarom wil ik U iets moois vertellen: Op
straat kom ik wel eens zo’n busje tegen van ‘Postnl’. Soms zit daar een jongeman waarvan ik een
anderhalf jaar geleden een kindje heb gedoopt. Hij is altijd opgewekt en heeft altijd een lach op
zijn gezicht. Zo nu en dan maak ik met hem een praatje en dat gaat altijd over een positiefs. Een
aantal maanden geleden trof ik hem en hij zei met een stralend gezicht: ‘We krijgen weer een kindje’ en ik zei tegen hem: ‘Wat geweldig jong’! Kort geleden kwam ik hem weer tegen; hij kwam met
zo’n pakket uit zijn busje en liep meteen op me af: ‘Het wordt een jongetje’; met alweer die stralende lach op zijn gezicht en ik zei hem: ‘het is en blijft het mooiste wat er is; nieuw leven en dat is
sterker dan al het andere’. Zijn lach werd nog breder en ik besefte: Deze jongeman kent veel geluk
in zijn leven. later op die dag mocht ik de H. Mis vieren met bewoners van de Lückerheidekliniek
en ik vertelde ze ditzelfde voorval en ik zei: ‘Eigenlijk kan mijn dag niet meer stuk’ en op heel wat
gezichten van de mensen kwam een brede glimlach. Misschien vindt de een of ander dit een beetje
naïef of al te gemakkelijk: Voor mij is het dat niet. De hele waslijst van bovengenoemde problemen
kan ik niet oplossen en ook niet overzien en daarom heeft het niet eens zoveel zin om je daardoor
gek te laten maken. Ergens lezen we in het evangelie dat Jezus een kind opneemt en in het midden
van allerlei grote mensen plaatst die natuurlijk met hele gewichtige dingen bezig zijn en zegt: ‘Wie
een kind als dit opneemt, neemt Mij op’. Niet alleen letterlijk een kind, maar ook de mensen die zijn
als kinderen: kwetsbaar, onmachtig, afhankelijk. De hele wereld kunnen we niet verbeteren maar
we kunnen wel beginnen bij onszelf en dat misschien met een bescheiden glimlach. Dat brengt
altijd een beetje meer licht in het leven van iedereen die we tegenkomen. Genoeg!
Deken S. Nevelstein

GROENVOORZIENING KERK
HAANRADE

Inwoners van Haanrade hebben gemerkt dat
de tuin rondom de H. Hart van Jezuskerk aldaar er nogal belabberd bij lag. Ondertussen
hebben een aantal omwonenden, directe buren en overburen, de handen uit de mouwen
gestoken en zijn aan de slag gegaan. Opmerkelijk ook dat er een gezin bij betrokken is
waarvan de leden helemaal geen Christenen
zijn maar desondanks respect hebben voor
hun leefomgeving en de kwaliteit daarvan
en zich daar ook met hand-en-span-diensten
voor willen inzetten. Zelfs hebben deze mensen het rondbrengen van parochieblaadjes
op zich genomen; daar waar we geen vrijwilligers uit de eigenlijke doelgroep kunnen
vinden. We zijn daar natuurlijk erg gelukkig
mee en dankbaar voor. ‘Geen woorden maar
daden’; daar kunnen we misschien nog wel
wat van leren. Ook vanuit de gemeente is er
aandacht en zorg voor deze problematiek en
van daaruit zal eveneens gekeken worden
naar oplossingen. Ook daarvoor onze dank en
erkentelijkheid.

SOLIDARITEIT

We voelen allemaal de bui hangen. Met de
stijgende energieprijzen zullen velen flink
moeten improviseren om alle vaste lasten en
de overige kosten van levensonderhoud beheersbaar te houden. Menigeen die het toch
al niet zo breed heeft merkt nu al direct de
gevolgen voor zijn portemonnee bij het doen
van de wekelijkse boodschappen. Het begint
links en rechts te knijpen en de een of ander

krijgt het misschien al wat benauwd. Natuurlijk maken we ons zorgen om de minima;
maar wat te denken van de middenmoot van
onze samenleving; mensen die huizen hebben gekocht en hypotheken afgesloten en die
eveneens tegen een limiet aan beginnen te
lopen? De vraag is bij heel wat mensen of ze
de levensstandaard die ze gewend zijn kunnen vasthouden. Hoe dan ook zal de komende
voor ons allen een uitdagende tijd worden en
het zal heel veel fantasie gaan vergen om de
draai in dit alles te gaan vinden. Hoe het ook
zij, er dient zich een tijdspanne aan waarin,
nog meer dan nu, een brede mate aan solidariteit met anderen wordt gevraagd. Sommigen zullen me wellicht voor gek verklaren en
dit voor een utopie houden. Het was toch al
langer: Ieder voor zich en God voor ....... Dit is
een veel te generaliserende opmerking. Ieder
probleem is tegelijkertijd een nieuwe kans
om er samen aan te gaan staan. Mogen velen
doordrongen zijn en opnieuw raken door de
noodzaak tot brede onderlinge solidariteit.

SINT LAMBERTUSFEEST

17 september is de feestdag van de H. Lambertus, bisschop van Maastricht. Al ongeveer
1000 jaar is hij patroonheilige van de gelijknamige kerk, de moederkerk van het land van
Rode. En ook de gemeente Kerkrade heeft
hem nog steeds in haar stadswapen staan.
Op 26 februari 1887 werd het officieel aan
de gemeente toegekend. De H. Lambertus is
prominent op het wapenschild afgebeeld met
een bisschopsstaf en mijter en een zwaard

hoorbeleving
Erfenis afwikkelen
Aangifte erfbelasting
Mediator - echtscheiding
Boedel verdeling
Stationsstraat 42, 6461 EJ Kerkrade
hjmvandeweijer@ziggo.nl
T +31 (0)45 545 55 49

Voor al uw hoorwensen.
Maak een afspraak voor
een gratis hoortest!
Hoofdstraat 21, 6461 CL Kerkrade
T +31 (0)45 - 888 00 98
E info@weegelshoorbeleving.nl

in zijn rechterhand. Dat is het teken van zijn
martelaarschap. Met een zwaard werd hij
gedood, waarschijnlijk op 17 september 705
te Luik. Hij is ook patroonheilige van de stad
Luik en het meest centrale plein is naar hem
genoemd: ‘Place Saint Lambert’. Op het stadswapen staat voor hem het wapenschild van
Herzogenrath, een rode leeuw op een zilveren
vlak en gekruist zie je op de achtergrond twee
pikhouwelen. Dit als verwijzing naar de bijna
9 eeuwen durende mijnbouwgeschiedenis in
het land van Rode. Sint Lambertus en zijn kerk
staan als symbool voor een stuk identiteit
van Kerkrade en als verbindend element in
deze gemeenschap en daarom is het steeds
opnieuw de moeite waard om zijn feest te
vieren. Het gaat dan niet zozeer om hemzelf maar om Jezus en Zijn Evangelie die hij
heeft gediend en voor wie hij zijn leven heeft
gegeven.
Zondag 18 september vieren we St. Lambertus
met een bijzondere Eucharistieviering opgeluisterd door het illustere Koninklijk Kerkraads
Mannenkoor Sint Lambertus, dit als een opmaat naar het grote jubileumjaar 2023 waarin
het koor 150 jaar bestaat. De H. Mis begint om
11.00u. en na afloop is er voor iedereen koffie,
thee en een stuk vlaai. Deken S. Nevelstein

FIETSBEDEVAART NAAR
MORESNET

Op zaterdag 17 september is er een fietsbedevaart naar het Belgische Moresnet, waar
Maria wordt vereerd onder de titel ‘Hulp der
Christenen’. Vertrek 08.00u. kerk Chevremont;
08.10u. Lambertuskerk. Onderweg zullen we
bij enkele kruisbeelden en kapellen halt houden en een tientje van de rozenkrans bidden,
terwijl er ook een koffie-stop zal zijn. Men kan
intenties voor deze bedevaart afgeven aan
het begin van de tocht. In de kerk van Moresnet zullen we rond 11.30u. de H.Mis vieren en
aansluitend samen iets eten, alvorens weer
terug te fietsen. Men kan ook met de auto

naar Moresnet komen voor de Mis.
LET OP: het is een ZWARE TOCHT! Heen én
weer gaat het om ongeveer 45 km met enkele
pittige (en lange) hellingen. Deze tocht is
eigenlijk alléén te doen met elektrische fiets,
tenzij u een berenconditie hebt. De gemiddelde snelheid is 18 km/uur (dat is sneller dan
u gewend bent!). Wij geven dit op voorhand
aan, zodat u goed nadenkt vóór u zich aanmeldt. Ofschoon fietsen een geweldige mooie
manier is om ‘samen op weg’ te zijn, kunnen
we niet genoeg aandacht geven aan de veiligheid. Vandaar de dringende oproept om 1) een
veiligheidsvestje en 2) een fietshelm te dragen
Gaat u mee? U bent van harte uitgenodigd!
Opgave bij pastoor:
hanskreuwels@gmail.com

AANMELDING EERSTE
H. COMMUNIE’

De E.H. Communie zal in 2023 plaatsvinden:
Zo. 14 mei 09.30u. in de Catharinakerk:
Bs. ‘St.Ursula’
Bs. ‘De Diabolo’
SBO. ‘Mgr.Hanssen’
Do. 18 mei Hemelvaart 10.30u. in Chevremont:
Bs. ‘De Blokkenberg’
Bs. ‘De Steltloper’
Do. 18 mei Hemelvaart 10.30u. in de
Lambertuskerk:
Bs. ‘Bleijerheide’
OBS. ‘De Schatkist’
Aanmelding VOOR 1 OKTOBER kan middels
een invulformulier met begeleidende brief,
die op te vragen is bij pastoor:
hanskreuwels@gmail.com

BEZOEK DE H. LAMBERTUSKERK
OP MONUMENTENDAG

September 2022 is weer Monumentenmaand.
In dat kader is op zaterdag 17 september de
Dekenale kerk van de H. Lambertus aan het
Kerkplein opengesteld. Tussen 13.00 en 17.00u.
zijn vrijwilligers aanwezig die bezoekers

kunnen informeren over de kerk en haar inrichting. Ontdek samen met onze rondleiders
de verhalen achter de geschiedenis van deze
kerk met haar bijzondere objecten en kunst.
De H. Lambertuskerk met haar rijke historie is
zeker een bezoek waard. De H. Lambertuskerk
in het centrum van onze stad vormde ooit
het begin van de stad. Niet alleen de geschiedenis van de kerk is boeiend, maar ook haar
interieur, haar gebrandschilderde ramen en in
het bijzonder het hoogaltaar trekken ieders
aandacht. In de opgestelde vitrines kunnen diverse kerkschatten worden bewonderd. Er kan
een bezoek worden gebracht aan de sacristie
waar de kerkelijke gewaden en kerkelijke
benodigdheden worden bewaard. Een aantal
gewaden zijn uitgestald.
Op het oksaal bevindt zich het beroemde
Müller-orgel uit 1848 dat in 2019 werd gerestaureerd. Het orgel zal worden bespeeld door
de volgende organisten:
14.00-14.20u. door Henk Winckels
15.00-15.20u. door Jan Harmsen
16.00-16.20u. door Rob Peters.
Op die dag zijn de volgende boekjes te koop:
“De geschiedenis van de parochie van de
heilige Lambertus in Kerkrade” à ? 5,00 en de
“Geschiedenis van Kerkrade” à ? 7,00. Beide
boekjes samen kosten slechts ? 10,00. De
opbrengst van de boekjes alsmede van de
vrije gave zijn weer bestemd voor de jaarlijkse
adventactie in december. Het loont alleszins
de moeite deze prachtige kerk, inmiddels 178
jaar oud, te komen bezoeken.
Hartelijk welkom!

Te huur:
autobox/berging
in centrum Kerkrade.
Te bevragen: 045-545 33 65
of 06 51 18 30 58

VREDESWAKE

Op zaterdag 24 september organiseert de
Oranjevereniging Kerkrade wederom een
Vredeswake in de Vredeskapel en bij het
Vredesmonument. Het programma is als
volgt:
10.00u. vlag hijsen bij het Vredesmonument.
10.00u. aanbidding door leden van de
Erewacht van de Vredeskapel.
13.30u. programma door leden van de
Muziekschool Kerkrade, o.a. de klas
van de cellisten.
15.00u. gebedsdienst voor vrede o.l.v. de heer
Toon Janssen.
16.00u. programma voor kinderen en
jongeren.
16.30u. voordracht door de Volkshochschule
Aachen, door de heer Rene Porger.
18.00u. H. Mis voor vrede, opgeluisterd door
Mandoline Orkest Napoli.
19.30u. ondertekenen van de overeenkomst
tussen de Volkshochschule Aachen en
de Oranjeverenigingen Kerkrade en
Herzogenrath, m.b.t. het tot stand
komen van een museum over de
nationaal socialistische tijd in de
vorige eeuw, in Aken en in Eurode.
19.45u. ontsteken van het Vredesvuur bij het
Vredesmonument.
20.00u. alle kerkklokken in Kerkrade en in
Herzogenrath zullen 10 minuten gaan
luiden. In de huizen in beide steden
zullen kaarsjes worden ontstoken en
op de vensterbanken worden
geplaatst als teken voor vrede, vrijheid
en verdraagzaamheid. De Oranjeverenigingen roepen iedereen op om
hieraan gevolg te geven.
20.10u. officieel programma, met muziek,
voordrachten en toespraken.
22.00u. einde Vredeswake 2022.

EEN KLEINE HERINNERING

Aan wat eigenlijk? O ja, natuurlijk aan het Sjevemeter Kirchefes, dat plaatsvindt op zondag
11 september a.s. op het plein voor de kerk aan
de Nassaustraat te Chevremont. Het pleinfeest,
georganiseerd door het ‘Sjevemeter Kirchefes’,
nog even in het kort: om 11.00u. start met een
Eucharistievering opgeluisterd door de Kon.
Harmonie “St. Philomena” en het Kerkkoor
“St. Petrus”. Na de viering neemt dj “Danny”
het roer over zal tot 18.00u. zorgdragen voor
de nodige sjtiemmoeng. Tussendoor zal het
Familiekoor en het kerkkoor “St. Petrus” hun
vocale medewerking verlenen. Om 15.30u.
is het de beurt aan Tim Hamers, de winnaar
van de Sjlajerparade van d’r KKV1936. Het is
een feest voor jong en oud, met springkussen
en andere leuke activiteiten terwijl voor de
inwendige mens is gezorgd door een barbecue,
lekkere koffie en vlaai en natuurlijk een lekker
gekoeld glaasje bier. Om het voor iedereen aantrekkelijk te maken een bezoek te brengen aan
het gezellige pleinfeest aan de Nassaustraat,
hanteert het organiserend Comité zeer aantrekkelijke prijzen voor alle consumpties. Onder
alle weersomstandigheden gaat het pleinfeest
door. Van harte welkom op Sjevemet.

Heeft u vragen over
een uitvaart of wilt u
uw uitvaartwensen
bespreekbaar maken,
neem dan gerust
contact op met ons.

ACTIVITEITEN VREDESKAPEL SEPTEMBER

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE INTERNATIONAAL
- ELKE VRIJDAG VAN 16.20 TOT 17.00u.
Samen met de Oekraïense moeders en kinderen die in het klooster wonen, willen we, in
verschillende talen, samen zingen en bidden
voor Vrede. Meditatie, zang, muziek en voorbeden. Open voor iedereen!
BEZINNINGSGROEP rondom thema en tekst
uit Levensboek van Jeruzalem. Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00u. Volgende datum:
03 september.
INLOOPOCHTENDEN voor info, een (geestelijk)
gesprek, of kopje koffie/thee. In het klooster
op woensdagochtend van 11.00 tot 12.30u.
Data: 31 augustus, 14 en 28 september 2022.
Welkom.

LECTIO DIVINA – AVOND

Dinsdag 27 september van 18.45-20.30u.
Wat is Lectio Divina, hoe doe je dit, welke
manieren zijn er? Lectio Divina (Geestelijke
lezing) is een manier van Bijbellezen die o.a. in
de Monastieke traditie beoefend wordt om een
Bijbeltekst meer tot leven te laten komen en
persoonlijk te laten aanspreken. Op deze avond
zullen we enkele handvatten aanreiken en ook
zelf aan de slag gaan met een Evangelie-tekst.
Voor meer info en aanmelding: Zr. Marie-Liesse
(spiritualiteitml@gmail.com) of in de vredeskapel. U bent van harte uitgenodigd.
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FAMILIEBERICHTEN

IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN
GEDOOPT:
07 augustus
Chaylynn Boxma
07 augustus
Pleun Konings
14 augustus
Josephine Gerards
Wij feliciteren de dopelingen en ouders
met de opname in Gods kerk.
IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE WERDEN
KERKELIJK BEGELEID:
25 juli		 Titty Drossaert
04 augustus		 Maria Meijers-Horbach
11 augustus		 Wiel Ritten
Mogen zij en alle
webdesign | overledenen
ontwerp |worden
print | druk
opgenomen in Gods Heerlijkheid.
Marktstraat 23 • Kerkrade • 045 546 35 35
info@deurenbergmedia.nl • www.deurenbergmedia.nl

store

UITERSTE INLEVERDAG KOPIJ

Misintenties en overige kopij voor de oktober-editie graag opgeven uiterlijk vrijdag 23
september. De uitgifte van de oktober-editie
vindt plaats vanaf donderdag 29 september.
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.
Digitale bezorging is ook mogelijk. Gaarne
opgeven via: webmaster@pfkrd.nl
De pagina Mistijden/Misintenties van onze
website wordt wekelijks van nieuwe informatie voorzien.
Zie: https://pfkrd.nl/mistijdenparochiefederatie-kerkrade/
of scan bijgaande code:

Flaich waal
‘t jemuutliegste
jesjef va Kirchroa!
lasersnijden- en graveren, edelstenen en mineralen,
grafisch ontwerp, unieke geschenken
Hoofdstraat 17, Kerkrade • www.localz-store.com

Marktstraat 23 • Kerkrade • 045 744 07 07
info@boekhandeldeurenberg.nl
www.boekhandeldeurenberg.nl

Financieel | Bewindvoering | Makelaar

Voor al uw boeken, tijdschriften,
• Boeken
kantoorartikelen, geschenken,
• Tijdschriften
& en
puzzelboekjes
postkantoor
geldautomaat
Wij bezorgen
ook bij u thuis!
• Legpuzzels
en gezelschapsspellen
• Wenskaarten
Met deskundig advies op maat, duidelijk en
persoonlijk, gaan wij samen aan de slag!
• Kantoor- en schoolartikelen
• Cartridges
al uw boeken,
geschenken, geschenken,
Het is tijd voor Kerﬀ! Voor al uwVoor
Voor altijdschriften,
uw kantoorartikelen,
boeken,kantoorartikelen,
tijdschriften,
kantoorartikelen,
boeken, tijdschriften,
geschenken,
postkantoor en
geldautomaat.
postkantoor
en geldautomaat.
postkantoor en geldautomaat.
• Faber-Castell
assortiment
Wij bezorgencreatief
ook bezorgen
bij u thuis!
Bel voor een vrijblijvende afspraak,
ook bij u thuis!
Wij bezorgen ook bij uWij
thuis!
Marktstraat 23 • Kerkrade • 045 744 07 07
Marktstraat
Marktstraatinfo@boekhandeldeurenberg.nl
23 • Kerkrade • 045
744 07 07 23 • Kerkrade • 045 744 07 07
info@boekhandeldeurenberg.nl
info@boekhandeldeurenberg.nl
www.boekhandeldeurenberg.nl
www.boekhandeldeurenberg.nl
www.boekhandeldeurenberg.nl

of loop even binnen.

Adres
Oranjeplein 7
6461 AZ Kerkrade

Onze webwinkel
24/7 geopend:
Onze
24/7 www.boekhandeldeurenberg.nl
geopend: www.boekhandeldeurenb
Onze webwinkel
24/7webwinkel
geopend:
www.boekhandeldeurenberg.nl
Openingstijden: maandag 12-18, dinsdag t/m vrijdag 8-18 en zaterdag 9 -17uur.

Openingstijden:
maandag
12-18,8-18
dinsdag
t/m vrijdag
8-18 en zaterdag 9 -1
Openingstijden: maandag
12-18, dinsdag
t/m vrijdag
en zaterdag
9 -17uur.
Contactgegevens
T: +31 (0)45 545 22 47
E: info@kerff.com

www.kerff.com

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s
komen wij ook graag bij U aan huis!

H. LAMBERTUS

n vandaag. Moge Liza Struver-Fuchs bij
ar Schepper zijn en voorgoed herenigd
t allen die haar dierbaar waren.
!
N KIL *4-11-1939 +18-12-2014!
jaar geleden werd Jan Kil geboren in de
jaarenvaste waarde
lz, waar hij samen met twee broers
n zus opgroeide. Al jong zou hij inin
deuw parochie
gerij gaan werken om dit ook te blijven
en tot zijn pensionering. Behalve zijn
ecialiteit, het maken van worsten en zʼn
pel-sjlaatʼ, waarmee hij ons verraste,
ek hij ook als timmerman ruim
alenteerd te zijn. Zijn tijd bij de ʻgroene
ettenʼ, de commandoʼs, heeft hem
vormd tot de man die hij is geworden, tot
einde toe. Hij hield van ons, zijn
htgenote, kinderen en kleinkinderen. Ja
el bijzonder waren Rick en Leroy zijn grote
s. Als een zorgzame, behulpzame man
nd hij voor ons, en zovele anderen, klaar.
n half jaar na het gouden huwelijksfeest
est hij echter aan zijn laatste strijd
ginnen. Zoals hij had geleefd, zo zou hij
k deze laatste strijd aangaan: resoluut en
ndvastig, als een commando met
geheven hoofd ten einde toe. De ziekte
het gewonnen
te hebben;
wij vertrouwen
creëren,
beheren
& produceren van
echter op dat websites,
hij het eeuwig
leven
spandoeken,
lasersnijden,
wonnen heeft.druk!
& printwerk, in klein en groot
KIE THISSEN-BROUWERS
* etc.
formaat, mailings,
06-1956 + 27-12-2014!
23, 6461 groeide
ct kerkrade
boren aan demarktstraat
Markt in Kerkrade,
t 045 546in35
35gezin van
kie op in Bleijerheide
een
e kinderen. Al info@deurenbergmedia.nl
jong verloor ze haar vader
www.deurenbergmedia.nl
vier jaar geleden
haar moeder. Ankie was
n vrouw die in de eerste plaats aan de
der dacht en dan pas aan zichzelf. Ooit
ze tegen Lou, haar man: ʻIk ben er voor

Zondag 18 september
PATROONSFEEST H. LAMBERTUS
11.00u. opgeluisterd door KKM. St. Lambertus.
6-wkd. Titty Drossaert; 6-wkd. Wiel Ritten;
gestichte jrd. Frans Rutten en Maria
Rutten-Eijgelshoven; jrd. Henk Heijnen en
Thea Frohn; jrd. Agnes Coppes-Debets en Jo
Coppes; ouders Rutten-Eijgelshoven;
Harrie
Adverteer
in ons paro
Geurten; voor de levende en overleden leden
van KKM. St. Lambertus; 60-jarig huwelijk
echtpaar Finy en Jo Severens-Zimmerman.
GO
Zondag 25 september
11.00u. opgeluisterd door KZ. St. Caecilia.
W
gestichte jrd. echtelieden Peter en Agnes
Weijer-Wolters; Gerard Wetzels en Else
TEL
Gründken; Willy Lanckohr en de kinderen
Andréke, Annemieke en Joséke.

in ons parochieblad

verlegen zat. Ze was er voor de mensen; bij
het tienermoederproject, het
schuldsanerings project, bij het project
ʻbeursvloerʼ, 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,

Vrijdag 02 september
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Kockelkoren en Bertie Kockelkoren-Sangen;
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Donderdag 01 september
15.30u. gebedstijd voor roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat, het religieuze
leven en voor de gezinnen, afgesloten met de
zegen van het Allerheiligste door
Mgr. Dr. H.J.G.M. Schnackers.
Zaterdag 03 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. ouders Piet Vlaspoel en
Mia Vlaspoel-Bouten; voor alle parochianen.
Zondag 04 september GEEN HEILIGE MIS
Maandag 05 september
09.00u. H. Mis met aansluitend bidden van de
rozenkrans; voor de levende en overleden leden
van de Erewacht; voor de ouderen van onze
parochie.
Dinsdag 06 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. fam. Silvius en ouders Janssen;
voor de zieken van onze parochie.
Woensdag 07 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. voor de kinderen van onze parochie.
Donderdag 08 september
15.30u. gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en
voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van
het Allerheiligste door pastoor Caldelas.
Zaterdag 10 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. voor alle parochianen
Zondag 11 september
09.45u. voor alle parochianen.
Maandag 12 september
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van de
rozenkrans; voor de zieken van onze parochie.
Dinsdag 13 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. voor de ouderen van onze parochie.
Woensdag 14 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. voor de kinderen van onze parochie.
Donderdag 15 september
15.30u. gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en
voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van
het Allerheiligste door pastoor Heemels.

Zaterdag 17 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. voor alle parochianen.
Zondag 18 september
PATROONSFEEST H. LAMBERTUS
09.45u. voor alle parochianen.
Maandag 19 september
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van
de rozenkrans; ouders Piet Wetzeler en
Agnes Wetzeler-Brauers en voor peettante
Annie Jennissen-Brauers; voor de kinderen van
onze parochie.
Dinsdag 20 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. intentie van een dochter;
voor de zieken van onze parochie.
Woensdag 21 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. voor de ouderen van onze parochie.
Donderdag 22 september
15.30u. gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en
voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van
het Allerheiligste door pastoor Notermans.
Zaterdag 24 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. voor alle parochianen.
Zondag 25 september
09.45u. voor alle parochianen.
Maandag 26 september
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van de
rozenkrans; voor de ouderen van onze parochie.
Dinsdag 27 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. voor de kinderen van onze parochie.
Woensdag 28 september
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. voor de zieken van onze parochie.
Donderdag 29 september
15.30u. gebedstijd voor roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat, het religieuze
leven en voor de gezinnen, met als voorbidster
Zuster Marie-Liesse.

H. CATHARINA
Zondag 18 september
09.45u. jrd. Alois Sauren; jrd. Karel Brungs en
Maria Brungs-Steins en dochter;
Ger Stuurman, Ellen Stuurman-van Loo.
Zondag 25 september
09.45u. Jo Doveren; Ennie Geurts.

Ook voor Duitsland!

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

Zondag 4 september
09.45u. Paul Engels, Sybille Engels-Basten.
En voor alle kinderen een fijn schooljaar.
Zondag 11 september
09.45u. jrd. ouders Haamstra.

BRILLEN-CONTACTLENZEN

MARKT 36 - 6461 EC KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

Vakmanschap in openen,
sluiten en afsluiten
"OPENT DEUREN"

ST. PETRUS - MARIA TENHEMELOPNEMING EN H. HART VAN JEZUS

v.o.f.

Donderdag 01 september t/m
Maandag 12 september t/m
zaterdag 03 september
zaterdag 17 september
Aanbidding vanaf 08.00u.
Aanbidding vanaf 08.00u.
09.00u. H. Mis.
09.00u. H. Mis.
Zondag 04 september
Zondag 18 september
11.00u. gestichte jrd. Willem van Hees;
11.00u. gestichte jrd. pater Pöttgens.
jrd. ouders Laven-Esser;
Maandag 19 september t/m
Jenny Thijssen-Krijgsman; Louis Geraedts.
zaterdag 24 september
Maandag 05 september
Aanbidding vanaf 08.00u.
Aanbidding vanaf 08.00u.
09.00u. H. Mis.
09.00u. H. Mis.
Zondag 25 september
Dinsdag 06 september
EXTRA COLLECTE VOOR
Aanbidding vanaf 08.00u.
HET ONDERHOUD VAN DE KERK
09.00u. Sjaak Habets.
11.00u. gestichte jrd ouders
Woensdag 07 september t/m
van Hees-Schwarzenberg.
zaterdag 10 september
Maandag 26 september t/m
Aanbidding vanaf 08.00u.
vrijdag 30 september
09.00u. H. Mis.
Aanbidding vanaf 08.00u.
Zondag 11 september Petruskoor.
09.00u. H. Mis.
11.00u. opgeluisterd door het ‘Petruskoor’.
jrd. May Vandermullen; echtpaar Stahl-Paffen
en wederzijdse ouders; jrd. voor (schoon)
ouders Sjaak Meijer en Wies Meijer-Sieler.
Adverteer in ons parochieblad

Voor meer info, bel. (045) 545 27 86

kunnen staan
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Hier had uw

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Tel.: (045) 531 31 97

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade
Tel.: (045) 545 39 14 E-mail: info@fotojopottgens.nl
Kerkrade,
Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station
www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97

Bent u slecht ter been? Voor pasfoto’s
komen wij ook graag bij U aan huis!

Adverteer in ons parochieblad

Paffen
Uitvaartverzorging

Iedere uitvaart is uniek en
hoeft niet duur te zijn.
Wij bieden onze dienstverlening
voor alle verzekeringen.

Heerlen, Kerkrade, Landgraaf
Email: info@paffenuitvaartverzorging.nl
Website: www.paffenuitvaartverzorging.nl

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST
WONINGINRICHTING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat
TELEFOON (045) 545 20 33 - 6461 EP KERKRADE

BELLEN BIJ STERFGEVAL
Tel: 045-5320112
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Optiek Bemelmans
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"OPENT DEUREN"
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
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Tel. 045-88
T
88 542
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Was
Strijkservice
Praktijk&voor
coaching & counseling

Goebbels
Lifestylecoaching
- Mind-Body Medicine

Theo Slangen

CONSULTANCY

Dautzenbergstr. 19 - 6411 LA Heerlen

Tel: (045)39
5715291
Economiestraat
/ BU 18 - www.capolino.nl
Postbus 2649
6433 KC HOENSBROEK
6401 DC HEERLEN

óók voor

Telefax: (045) 523 73 42
Telefoon:
(045) 521 22 30
Doop
- Communie
- Bruidskleding

Voor al uw boeken,
kantoorartikelen
en (familie)drukwerk

MARKT 36 - 6461 EC KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN
Voor
een schoon enConsulting
fris resultaat!
Psychomarker

H.H.M. POOK

Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07
www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com
info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Kerresin openen,
Vakmans chap
openen ,
sluiten en afsluiten

webdesign

print

ontwerp

druk

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant
Praktij kadres:
Markt 14, Kerkrade,
tel. 045-5457320
Deken Quodbachlaan
21 • Strijken
Tel.: 045
546 12 60
Wassen
• -Stomen
6461
XP KERKRADE http://www.psychomarker.com
Albert Thijsstraat 8B
6471 WX Eygelshoven-Kerkrade
T. 06-19
98
was-strijkservice-slangen@live.nl
Wilt33u26informatie
over het werken

met computer, iPad of tablet? Bel
dan 5455824, 5456907 of kijk op
www.cekanetkerkrade.nl
lessen in lokaal Hoofdstraat 24B

Voel je je bekeken?

Marktstraat 23 • Kerkrade
www.boekhandeldeurenberg.nl

www.deurenberg.nl

Meer dan 10.000 adressen in Kerkrade-Centrum, Holz, Chèvremont, Haanrade en Bleijerheide-Nulland.
Adverteren tegen een aantrekkelijk tarief. Tel. (045) 546 35 35 of info@deurenbergmedia.nl
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PAROCHIEFEDERATIE KERKRADE
Parochie H. Lambertus en Vredeskapel
Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade, ( 045 545 22 38 / + kantoor.lambertus@pfkrd.nl
Parochie H. Catharina
p/a Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade, ( 06 282 238 07 (Tiny Pluijmen) + tinypluijmen@ziggo.nl
Parochie St. Petrus-Maria Tenhemelopneming en Parochie H. Hart van Jezus
Nassaustraat 39, 6463 AS Kerkrade ( 045 567 18 70 / + kantoor.chevremont@pfkrd.nl
Parochie H. Antonius van Padua
Henri Jonasplein 1, 6462 CR Kerkrade.  045 545 23 79 / + bleijerheide@outlook.com
PASTORAAL TEAM:
Deken S. Nevelstein
Pastoor H. Kreuwels
Pastoor A. Caldelas
Diaken P. van de Laarschot

( 045 545 22 38
( 045 567 18 70
( 045 545 23 79
( 045 522 52 01

+ deken.nevelstein@gmail.com
+ hanskreuwels@gmail.com
+ caldelas31@outlook.com
+ diaken.vandelaarschot@pfkrd.nl

KERK ONLINE:
Dagelijks H.Mis en vlog te volgen op Facebook onder ‘pastoor-vlogger hans kreuwels’
OPGAVE MISINTENTIES E.D.
H.Lambertus kantoor
H. Catharina telefonisch
St. Petrus-Maria Tenhemelopneming en
H. Hart van Jezus kantoor
H. Antonius van Padua kantoor

ma + di + do + vr
(06 282 238 07

10.00 tot 13.00 uur
Tiny Pluijmen

1e en 3e vrijdag van de maand 10.00 tot 12.00u.
ma
10.00 tot 11.00 uur

KOSTEN H. MISSEN: weekdiensten ? 10,00 / weekend en feestdagen ? 25,00
BIECHTGELEGENHEID:
Na iedere H. Mis van maandag t/m vrijdag of na afspraak
REKENINGNUMMERS 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 ( 06 282 238 07
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
H. Antonius van Padua
NL38 RABO 0125 2836 01
( 045 545 22 38
De overige niet vermelde bankrekeningnummers blijven eveneens in gebruik.
KERKBIJDRAGE: bij minimaal € 110,00 per jaar, gedurende een aaneensluitende periode van vier jaar,
vrijstelling van kosten rouw- en trouwdiensten.
WEBSITE PAROCHIEFEDERATIE KERKRADE: www.pfkrd.nl

of scan mij:

FACEBOOK PAROCHIEFEDERATIE KERKRADE:
https://www.facebook.com/lambertuskerkrade
REDACTIE / WEBMASTER:
Reacties, kopij, suggesties, (bezorg)klachten en digitale bezorging gaarne via: webmaster@pfkrd.nl

