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Uitgave Kerkrade-West:

23-12-2017 t/m 26-1-2018

een Zalig Kerfeest
en een
Voorspoedig en gezond 2018

INFORMATIE PAROCHIES KERKRADE-WEST
Pastoraal team:

pastoor F. Sweer (teamleider)
pastor B. Knubben
diaken M. Cuvelier

St. Martinus-O.L.V. van Lourdes, Spekholzerheide-Gracht:  045-5412279
Eucharistieviering: zondag 11.15 uur
Spreekuur:
maandag en woensdag 10.00 – 12.00 uur
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Terwinselen:  045-5412581
Eucharistieviering:zaterdag 16.45 uur (WZC Firenschat)
Eucharistieviering: zondag 10.00 uur
Spreekuur:
maandag, woensdag en vrijdag: 10.00 – 11.00 uur
H. Jozef, Kaalheide:  06-10200071
Eucharistieviering: zaterdag 18.00 uur
Spreekuur:
vrijdag 17.00 – 18.00 uur (045-5412138)
_______________________________________
Dringend een priester nodig, bel dan: 06-12412280
Mailadres redactie:
parochieblad-kerkradewest@hotmail.nl
Volgende kopijdatum:
15 januari 2018, 12.00 uur

Herboren worden
Raadselachtig vliegen engelen
boven dit smalle dal
hun vleugels
sidderen van stilte
in dit ademloze zwijgen
van de nacht
woorden wit van licht
geven klaarheid
want Kerstmis
is herboren worden in onschuld
is vrede zijn
en vrede is
de wens van velen
op deze stille nacht
Edith Oeyen

WOORD VAN DE PASTOOR
Kerstlicht: een teken van Gods liefde
Het grote feest dat vele mensen ook dit jaar weer wereldwijd zullen vieren
staat voor de deur: Kerstmis..... een geweldig feest. Een feest van vreugde,
samenzijn, geluk, herinneringen en zeker ook van geloof! Want zonder
geloof kunnen wij het feest niet werkelijk vieren. Komen wij niet uit bij de
eigenlijke betekenis: Christus, die als het Licht van deze wereld geboren is
voor ons mensen.
Kerstmis is voor vele mensen een feest van het licht. Dat zien wij ook, als
wij om ons heen kijken in de straten en huizen van onze steden, dorpen en
wijken. In deze donkere dagen zien wij in allerlei vormen extra lichtjes en
kaarsjes branden. Het is een bijzonder schouwspel, waar mensen door
worden geraakt. Maar het draait uiteindelijk allemaal maar om een enkel
lichtpuntje in deze menselijke geschiedenis. Het Licht dat door het
Christus' kind in deze wereld is gekomen, in een donkere en koude nacht in
de velden van Bethlehem. Dit Licht werd omstraald door engelen en sterren
aan de hemel. Het bracht herders en koningen naar dit Kind van vrede.
Op Kerstmorgen horen wij in de H. Mis evangelist Johannes over het
Christus 'licht spreken, dat in deze wereld is gekomen. Op een zeer
poëtische wijze mogen wij horen de tekst: "In Hem (Jezus) was leven en dat
leven was het Licht der mensen. Het Licht schijnt in de duisternis, maar de
duisternis nam het niet aan".
Wij mogen met Kerstmis heel veel kaarsjes laten branden. Maar belangrijker
is dat wij zelf het licht van Christus willen uitstralen. Dat wij deze wereld
met zijn vele donkere maatschappelijke plekken nieuw licht geven. Dit licht
geven wij, als wij de mensen om ons heen met een lach te woord staan of
een hand toesteken. Dit licht zijn wij als wij mensen, die het moeilijk
hebben, heel eenvoudig willen bijstaan. Dit breng ik door openlijk in alle
bescheidenheid in onze dagen te zeggen: "Jezus is het Licht in mijn leven".
Mensen zullen dit zien en ervaren als wij vanuit dit Licht van Christus leven
in deze soms zo donkere wereld.
Een zalig Kerstfeest.
Pastoor Frank Sweer

VANUIT ONS DEKENAAT
Voetbedevaart naar Wittem
Aan het begin van 2018 zal er – op de eerste
zaterdag van het jaar, d.w.z. op 6 januari – een
voetbedevaart plaats vinden naar de
H. Gerardus te Wittem. Afgelopen jaar is het zo
goed bevallen dat wij hieraan opnieuw willen
deelnemen. Samen met de bedevaarders uit
Landgraaf, Kerkrade-Centrum en Simpelveld willen we als parochianen van
Kerkrade-West in Wittem om 9.30 uur de Mis vieren met onze hulpbisschop.
Opstapplaatsen:
5.45 uur kerk Chevremont
6.00 uur Lambertuskerk
6.45 uur kerk Spekholzerheide (Kerkstraat; pleintje naast kerk)
8.15 uur kerk Simpelveld
Looptempo: Er zijn natuurlijk altijd mensen die sneller of langzamer willen/
kunnen lopen: wij zullen 4½ km/uur lopen.
Pauze: We zullen onderweg niet stoppen, met uitzondering van één keer in
Simpelveld, voor een korte koffie- en sanitaire stop; we móeten hier om 8.15
uur ook weer vertrekken.
Gebed: Het is een bedevaart: we zullen een aantal keren – al lopend – samen
een tientje van de rozenkrans bidden.
Veiligheid: Voor de veiligheid is het een grote hulp als zoveel mogelijk
mensen een veiligheidsvestje dragen.
Soep: Na afloop van de Mis is er gelegenheid op eigen kosten soep te
gebruiken in de refter van het klooster.
Opgave: Deelname aan deze bedevaart s.v.p. mailen (f.sweer@home.nl) vóór
dinsdag 2 januari aan pastoor Frank Sweer.

VERVOLG VANUIT ONZE WIJKEN
Callistus rocks, a solid New Years Party!
Op zaterdag 6 januari zal Muziekvereniging St. Callistus een
nieuwjaarsconcert geven in samenwerking met Coverband
Solid. Het concert vindt plaats in het Sjtaater Hoes aan de
Schaesbergerstraat en begint om 19.30 uur.
Coverband Solid bestaat sinds 2005 en bestaat uit zes
muzikanten, waarvan twee zangeressen. De band speelt
covers van bekende artiesten van toen en nu.
Tijdens het nieuwjaarsconcert zal de band ook samen met
het harmonieorkest muziekstukken uitvoeren.
Binnenkort start de kaartverkoop voor dit bijzondere concert.
De entreeprijs bedraagt € 7,50, zowel in de voorverkoop als aan de
avondkassa. Kinderen tot 12 jaar hoeven geen entree te betalen. In de
voorverkoop zijn entreekaarten bij de leden van Muziekvereniging St. Callistus
verkrijgbaar.

VERVOLG VANUIT ONS CLUSTER
(vervolg vorige pagina)

Omdat de verbouwing van kerk naar MFA steeds
werd uitgesteld en pastoor Dogge op 4 september
jl. 75 jaar werd en met emeritaat zou gaan, is het
plan om een eucharistieruimte in het MFA in te
richten geschrapt.
De gemeente kwam vervolgens met het voorstel
om in de ruimte van onze oude doopkapel een
devotiekapel te maken. Gesprekken met de gemeente liepen helaas stuk.
Voorwaarden voor het inrichten van een devotiekapel waren onder andere
dat: het kerkbestuur de ruimte zelf moest inrichten, zelf onderhouden, huur
betalen en kaarsen bestellen. Daarnaast kon de kapel niet op de gewenste
tijden open gesteld worden. Dit bleek in de praktijk geen haalbare kaart om
dit voor de langere termijn te garanderen. Ook was het kerkbestuur van
mening, dat pastoor Frank Sweer hier niet mee kon worden opgezadeld.
Wij kunnen van pastoor Frank Sweer niet verwachten dat hij vier
kerkgebouwen/parochies en wijkzorgcentrum Firenschat kan besturen, samen
met pastor Bert Knubben en diaken Math Cuvelier.
Voorlopig zal het kerkbestuur van de Heilust nog voortbestaan waar iedere
parochiaan terecht kan voor vragen.
In januari 2018 zullen wij ons over de verdere toekomst van de parochie
beraden.
Vragen die onder andere ter tafel komen zijn:
Willen de parochianen nog een parochieblaadje van omliggende wijken
hebben?
Wie gaat dan deze blaadjes rondbrengen?
Tal van praktische vragen en zaken, die nog afgehandeld moeten worden.
Kerkbestuur parochie Heilust

VANUIT ONZE WIJKEN
Oudjaarconcert Harmonie Ste. Marie Gracht-Kerkrade
Op zaterdag 30 december a.s. zal de Harmonie Ste. Marie een
concert geven met als thema 150 jaar Limburg.
Tijdens dit concert zullen verschillende bekende Limburgse
liedjes zoals: “Wie sjoen os Limburg is”, het Limburgs
volkslied enz. de revue passeren.
De presentatie is wederom in handen van Krista Krol-Essers.
De harmonie staat o.l.v Marcel Jungen.
Dit muziekspektakel zal plaats vinden vanaf 19.00 uur in het
Verenigingsgebouw Heidsjer Tref● .
Er is geen entree, een vrije gave wordt echter ten zeerste op
prijs gesteld.
We hopen u met velen op zaterdag 30 december te mogen begroeten.

VANUIT ONS CLUSTER

Vredeslicht uit Bethlehem
Het is de voorbije jaren al een beetje gewoon
geworden, dat wij het Vredeslicht van
Bethlehem in de kerken van Kerkrade-West
mogen laten branden in de komende Kersttijd.
Het is de bedoeling dat wij het Vredeslicht met
de vieringen van de 4e Adventszondag mogen
verwelkomen.
Het Vredeslicht is een krachtig teken om ons stil
te laten staan bij de vrede in ons eigen leven.
Wat doen wij voor de vrede in deze wereld. En
misschien mogen wij dit jaar eens wat dichter
bij huis blijven. Wij kunnen eens nadenken en stil staan bij de vrede in onze
eigen gezinnen. Over de vrede tussen ouders, kinderen, grootouders en
naaste familie. Daar is in onze dagen nog heel veel winst uit te halen. Hoeveel
onrust zien wij niet binnen gezinnen door allerlei oorzaken. Een kaarsje met
het Vredeslicht in de kerk opsteken voor de gezinnen is nog niets eens zo'n
slecht idee. Bidden voor vrede in de gezinnen of in ons eigen gezin.
Het is ook mogelijk het Vredeslicht mee naar huis te nemen met een windlicht
dat u zelf meeneemt.

Kerststal kijken
De kerken in Spekholzerheide/Gracht, Kaalheide en kapel van Zorgcentrum
Firenschat bieden de mogelijkheid om op alle kerstdagen, een uur voor
aanvang en een half uur na afloop van de HH. Missen, de kerststal te bekijken
en eventueel een kaarsje erbij aan de steken.

VERVOLG VANUIT ONS CLUSTER

Vieringen met Kerstmis in het cluster Kerkrade-West
Kerstavond:
Kaalheide
18.00 uur Jongerenviering
21.00 uur Kerstviering

Jongerenkoor
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
St. Jozef Kaalheide

Terwinselen (in het Sjtaater Hoes)
17.00 uur Familieviering
Harmonie St. Callistus
Kerstviering
Showkoor Nouveau Visage
(vervalt dit jaar)
Spekholzerheide/Gracht
19.00 uur Gezinsviering
22.30 uur Kerstviering

Kon. Harm. St. Caecilia
Kerkelijk zangkoor St. Rochus

1e Kerstdag:
Terwinselen (kapel Firenschat)
10.00 uur 1e Kerstdagviering Orgelspel en soliste
Spekholzerheide/Gracht
11.15 uur 1e Kerstdagviering Dameskoor St. Martinus
Kaalheide
11.15 uur

1e Kerstdagviering Orgelspel en kerstliederen

2e Kerstdag:
Terwinselen (kapel Firenschat)
10.00 uur 2e Kerstdagviering Gem. Kerkelijk Koor
St.Caecilia

VERVOLG VANUIT ONS CLUSTER
Pastoor Con Dogge overleden
Na een lange periode van ziek zijn, is pastoor Con Dogge
in de vroege ochtend van de 1e Adventszondag in het
hospice te Welten vredig ingeslapen. Con heeft zijn ziekte
heel moedig gedragen tot het laatst. Hij wilde ook niets
horen om voortijdig als pastoor te stoppen. Hij wilde
pastoor zijn tot het laatst én dat is hem ook gelukt. Op
zijn ziekbed in het hospice heeft hij parochianen en
mensen die bij hem op bezoek kwamen nog zijn Zegen
gegeven.
Con is voor heel veel mensen in 'zijn' Heilust een zegen
geweest, door zijn eenvoud, nabijheid en menselijke
betrokkenheid. Hij was een herder die tussen zijn schapen/mensen stond.
Daar voelde hij zich helemaal op zijn plaats. Hij was een man die deel wilde
uitmaken van het verenigingsleven en daarbij legde hij ook heel wat
huisbezoeken af. Alles wat hij zag en hoorde nam hij mee in het dagelijks
vieren van de H. Mis. Want dat was pastoor Dogge ook zondermeer: een man
van de Eucharistie.
Op zaterdag in de 1e week van de Advent heeft in de kerk van Chevremont
zijn uitvaartdienst plaatsgevonden. Die ochtend werden om 09.00 uur de
klokken geluid van de kerken in Kerkrade-West. In de uitvaartdienst waren
vele mensen van de Heilust en naburige parochies aanwezig. Con sloot zijn
aardse leven af in de kerk waar hij als kapelaan is begonnen. De goed
bezochte vooravondmis werd gehouden in de parochiekerk van
Spekholzerheide/Gracht op de dag dat wij het hoogfeest mochten vieren van
de Onbevlekt Ontvangenis van de H. Maagd Maria. De zeswekendienst zal op
zaterdag 13 januari 2018 om 18.00 uur gevierd worden in de parochiekerk
van Kaalheide. Na een vruchtbaar priesterlijk leven is Con nu voor altijd
mogen binnengaan in het eeuwige leven. Voor dat geloof heeft hij altijd
gestaan in zijn jaren als priester.
Pastoor Frank Sweer

Spekholzerheide/Gracht
11.15 uur 2e Kerstdagviering Mannenkoor David
Kaalheide
11.15 uur

e

2 Kerstdagviering Harmonie St. Jozef

Einde Eucharistievieringen parochie Heilust
Naar aanleiding van het overlijden van pastoor Con Dogge op zondag
03-12-2017, 1e Advent, zijn er in de Heilust geen vieringen meer.
Zondag 10 december jl. is de laatste Eucharistieviering geweest in de
Lupinehof.
In 2014 heeft het kerkbestuur het kerkgebouw aan de Kampstraat in 2014
verkocht aan de Gemeente Kerkrade.
De planning was dat er in de Multifunctionele Accommodatie (MFA) een ruimte
als kerk zou worden ingericht. Tekeningen waren al klaar en er zou plaats zijn
voor 100 mensen.
(vervolg z.o.z.)

