
Kerkdiensten en gebedsintenties 

Zaterdag 25 november 2017, Christus Koning 

18.00 uur: Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Heilust, Caeciliaviering 

Hein Paffen (coll.) 

Voor de gouden jubilarissen van zangkoor St. Caecilia: 
Roos Stalman, Finie Schlicher, Bertine Wenn  

Voor alle zieken uit onze parochie (collecte Lourdesnovene) 

 

 
Zondag 26 november 2017 

 14.00 uur: Doop Priscilla de Vries  

 

 
Zaterdag 2 december 2017, 1e zondag van de Advent 

 18.00 uur:  GKZ, Gregoriaans 

    Jaardienst Mira en Piet Lempers  

    Ouders Kuypers-Somers 
    Ouders Vromen-Copee 

    Wiel Menten 

 

 
Zaterdag 9 december 2017, 2e zondag van de Advent 

18.00 uur: Solozang 

 Jaardienst Mies Eussen-Jansen 
 Jaardienst Sybiel Körver-Dohmen 

 Wiel Ferfers 

 Ouders Vlaspoel-Willems 

Voor alle overledenen uit onze parochie  
(collecte Allerzielendienst) 

 

 

Zaterdag 16 december 2017, 3e zondag van de Advent, 
bezinningsviering 

18.00 uur: Volkszang 

    Jaardienst Guus Erkens 

Jo Paffen 
Maria Houppermans (verj) 

 

Zondag 17 december 2017 

 15.00 uur Kerstconcert Harmonie St. Jozef Kaalheide 
 



Overleden 
• Jan Simon, 84 jaar, voorheen woonachtig aan de Kapelweg 

18. Hij overleed op 15 november 2017, zijn uitvaart en 

crematie vond plaats op 21 november 2017. 

Moge hij rusten in vrede. 
 

     

Kerstkaarsen 

U kunt nog tot 9 december 2017 kerstkaarsen bestellen, de showmodellen vindt 
u achter in onze kerk. Kaarsen zijn afkomstig van de firma Cobbenhagen uit 

Gulpen. Indien u een kaars wenst te bestellen, kunt u bijbehorend 

bestelformulier invullen. Er is keuze uit diverse modellen en prijsklassen.  

Leuk als cadeau of gewoon als eigen cadeautje. 
 

 

Wereldwinkel 

Op zaterdag 9 december 2017 vindt, aansluitend aan de H. Mis, de jaarlijkse 
adventsverkoop van 3e-wereldartikelen plaats. Voor het goede doel worden er 

tal van artikelen verkocht, zoals chocolade, wijn, koffie en leuke snuisterijen. Dit 

alles onder het genot van een gratis kopje solidariteitskoffie. Een leuke manier 

om het goede doel te steunen. 
 

 

Altijd op weg 
God bevindt zich in het centrum van ons menselijk leven. Zelf mens geworden is 

Hij de schamelheid van ons bestaan binnengetreden. We kunnen er absoluut van 

overtuigd zijn dat ons leven, al lijkt het vaak een tragedie, een goddelijke zin 

heeft. God kijkt niet alleen met welwillendheid naar ons, Hij speelt zelf mee op 
het podium van de wereld. God is naar ons gekomen, en daarom kunnen wij 

naar Hem gaan. Ons leven is bedoeld als een zoektocht naar Hem. Zodra we ons 

op weg begeven komt Hij zelf naast ons lopen en neemt Hij de leiding van onze 

tocht op zich. Velen weten niet waarheen ze op weg zijn. Ze zitten in een trein 
die steeds maar verder rijdt, maar vermoeden niet waar die trein hen heen 

voert. Maar jij die God hebt leren kennen weet dat je op weg bent naar Hem, 

dat Hij het doel is van je pelgrimstocht. Hoe God je tocht leidt is meestal achter 

toevallige gebeurtenissen verborgen, maar het geloof leert je in alles Zijn 
liefdevolle zorg te ontdekken. Als je God eerlijk in alles zoekt, vindt je Hem in 

alles, en alles brengt je dichter bij Hem. Juist je 

houding tegenover alles wat er gebeurt, bepaalt 

de betekenis van het gebeurde. Op weg zijn en 
tevens in het diepst van Zijn Hart het doel 

daarvan meedragen, dat is het lot van de mens 

hier op aarde. Je zet een beslissende stap in je 

geestelijke ontwikkeling wanneer je volledig 
aanvaardt dat je altijd op weg zult zijn. In het 

voortdurend zoeken naar God zul je je diepste 

vrede en rust vinden. (bron: Elke dag is de dag 
van God, Wilfried Stinissen)    

 

 



Restauratie 
Als u in de laatste drie weken langs onze kerk bent gekomen, heeft u beslist 

de beide hoogwerkers zien staan. Deze waren nodig om herstelwerkzaamheden 

aan de Nievelstener zandsteen uit te voeren. Deze werkzaamheden gebeuren in  

het kader van de BRIM en maken deel uit van het onderhoudsplan. In de nabije 
toekomst worden ook de resterende glas-in-loodramen gerestaureerd en worden  

de wijzerplaten weer van nieuwe verlichting voorzien. Daarover later meer.  

 

 
 

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 

Na verkoop en aanpassing van de bouwplannen van de voormalige 

Parochiekerk Heilust is de kapel, groot of klein, definitief van de baan. Het  
kerkbestuur van de Heilust heeft gezocht naar waardige plekken voor een aantal  

inventarisstukken. Hierbij hoort ook het prachtige tegeltableau van Onze Lieve 

Vrouw van Altijddurende Bijstand, jarenlang gebruikt als Maria-altaar. Vele 

dopelingen en bruidsparen werden hier aan Maria toegewijd. Gezien de 
gezamenlijke basisschool en andere verbindingen zal het beeld een plek krijgen 

in onze kerk. 

 

 
 

Bijzondere vieringen in november 

Met een goed gevoel kijken we terug op de sfeervolle en stemmige viering van 
Allerzielen. In een goed bezocht lof werden de overledenen van het afgelopen 

jaar bijzonder herdacht. De mooie woorden en de prachtige muziek maakt het 

ieder jaar weer tot een bijzonder moment in ons parochiële leven.  

Ook de St. Maartensviering was mooi. Zeker in kleinheid en bescheidenheid. 
Graag zouden we meer kinderen willen begroeten in deze eucharistieviering. Wij 

spelen met de gedachte om volgend jaar de kinderen uit te nodigen en 

gezamenlijk een lampion te knutselen, die in de dienst gebruikt gaat worden. 

Onze misdienaars hebben uitstekend gelezen en het levensverhaal van  
St. Maarten op een mooie wijze uitgebeeld. Alles werd omlijst met zang 

van ons Jongerenkoor. 

 

 
 

Krismes op Kaalhei 

Op zondag 17 december vindt het traditionele kerstconcert van onze harmonie 

plaats. Deze editie heeft men een samenwerking gezocht met het a-capella 
quintet ‘Something Blue’. Vijf prachtige damesstemmen, die thuis zijn ineen 

uitgebreid en divers kerstrepertoire. Daarnaast zal de harmonie ook zorgen voor 

de nodige sfeer. Het concert begint om 15.00 uur en de entree bedraagt €7,50. 

De kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden en aan de kassa. Wij hopen u te mogen 
begroeten. In de pauze trakteren wij u op koffie of thee met wat lekkers. 

 

 

 

  



Het goede ontdekken bij anderen 
Sinterklaas is een heel goed man! Hij brengt zulke wondere daden van goedheid 

over het land, van vreugde om de vele simpele verrassingen voor groot en klein, 

maar vooral voor de kleinen. Geloven in Sinterklaas is: geloven in de goedheid 

van een ander! 
Geloof je nog in de goedheid of verwacht je alles van je lelijke gezicht, je harde 

woorden of je vuist? Het leven is zo gemakkelijk, als je kunt geloven. Mijn vrouw 

is nog beter dan ik denk. Mijn man meent het zo kwaad niet, ook al is hij soms 

lastig. Mijn buren, mijn collega's en mijn werkmakkers hebben ook heel veel 
goede kanten. 

Als je dan niet meer ziet, vraag dan dringend aan Sinterklaas een bril om het 

goede weer te ontdekken. Nog iets: help de goede Sint alles wat beter te 

verdelen. Sinterklaas wil ook de arme mensen en vooral de arme kinderen 
gedenken. Maar daarvoor heeft hij uitgerekend jou nodig. (bron: Phil Bosmans; 

Menslief ik wens je vrede en alle goeds) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Informatie van de parochie H. Jozef Kaalheide 

Contact 

Kapelweg 5 

6466 AT Kerkrade  

Telefoon: 06-10200071 

E-mail: hjozefparochiekaalheide@gmail.com 

Spreekuur 

Vrijdag van 17:00–18:00 uur in het parochiekantoor  

Kapelweg 5 

Telefoon tijdens spreekuur: 045-5412138. 

Kerkbijdrage: Op naam van: Parochie H. Jozef Kaalheide met 

vermelding van: “Kerkbijdrage, naam, adres”. 

SNS NL47 RBRB 0916 9618 18 

Rabo NL58 RABO 0148 4989 30 

ING NL46 INGB 0005 7303 40 

Doopsel: In het weekend van de 3e zondag in de maand, 

vanaf 13:00 uur. 

Huwelijk: Neem bij uw voorbereidingen zo snel mogelijk          

contact op. 

Ziekencommunie: Op de 1e vrijdag in de maand. 

Ziekenhuisopname: Geef dit zelf door aan de parochie. 

Ziekenzalving: Neem tijdig contact op met de parochie. 

Heeft u dringend een priester nodig, bel dan 06-12412280 

Kopij voor de volgende uitgave (van 23-12-2017 t/m  

19-01-2017) kunt u doorgeven naar het e-mailadres: 

nancywouters@ziggo.nl tot maandag 16-12-2017 12.00 uur. 

mailto:nancywouters@ziggo.nl

