VERVOLG VANUIT ONS CLUSTER
Na de carnavalsdagen een askruisje
Dit jaar valt alles wat vroeger dan normaal, ook
de kerkelijke feesten en vieringen. Zo vieren wij
al half februari Aswoensdag. In de koude maand
februari hebben wij dan al weer de
carnavalsdagen afgesloten. Dat doen wij kerkelijk
met het naar de kerk komen en ons gelovig laten
tekenen met een kruisje van as op ons
voorhoofd. Op woensdagavond 14 februari kunt u
in de kerken van Kerkrade-West en de kapel van
Firenschat het askruisje persoonlijk ontvangen.
Na de feestelijke dagen voor heel wat mensen in
onze eigen streek, opeens de omslag naar
bezinning en ingetogenheid. Dat is dan ook wel even wennen. Het askruisje
mag dit extra onderstrepen. Naast bezinnende woorden kunnen ook tekens en
symbolen iets op een duidelijke manier tot uitdrukking brengen. Een
kruisje ontvangen van as is zo'n krachtig teken. Het doet ons stilstaan bij de
vergankelijkheid van ons leven en mogen dat plaatsen onder het kruis van
Christus. Daarmee krijgt de vergankelijkheid direct ook een andere betekenis,
want achter deze vergankelijkheid en sterfelijkheid gaat het eeuwige schuil.
In dit geloof mogen wij in de komende Vastentijd verder groeien op weg naar
Pasen.
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WOORD VAN DE PASTOOR
De machteloosheid en macht van het kruis
Als er een teken is waar eenieder een Christen
aan kan herkennen is het wel het kruis of
een kruisteken. Een kruis dat staat op een
hoge toren, zal iedereen herleiden tot een
christelijke kerktoren. Kruisen kunnen enorm
groot zijn, hangende boven het priesterkoor in
de kerk van Kaalheide. Maar een kruisje kan ook
heel klein zijn, hangende om de hals, bij een
communicant in de Gracht.
Een kruis maakt in onze dagen nogal snel wat
reacties los van positief tot sterk afwijzend.
Daarmee geven wij aan dat een kruis niet neutraal is. Met
een kruis of kruisteken beken je als het ware kleur waar je
voor wilt staan in het leven.
In het begin van dit jaar hebben wij de zegen ontvangen in
de nieuwjaarsviering in onze drie parochiekerken. Stellen wij
het leven onder het kruis. Het volgend weekend worden in
de viering van Maria Lichtmis de kaarsen gezegend en
ontvangen wij de Blasiuszegen in de vorm van een
kruisteken. Na de carnavalsdagen ontvangen wij het
askruisje als begin van de vastentijd.
In het kruis vinden wij de machteloosheid terug van
Christus, die voor ons mensen aan het kruis is gestorven.
Maar vanuit deze machteloosheid ontspringt ook de macht
van God, door te laten zien dat Hij sterker is dan
tegenslagen, pijn, verdriet en zelfs de dood. Deze stappen
van machteloosheid naar de macht, die schuil gaat achter
het kruis, kunnen steeds minder mensen maken in deze
wereld waarin wij in 2018 leven.
Leven vanuit de gelovige betekenis van het kruis maakt het
mogelijk dit hele jaar geduldig de lasten van het leven te
dragen. Als wij het kruis met Christus dragen, dan merken
wij dat het leven draagbaar wordt. Als wij dit jaar vanuit het
kruis leven dan laten wij een spoor van liefde en licht achter
in onze vele contacten met mensen elke dag opnieuw.
Daarmee geven wij een hoopvol signaal af naar mensen om
ons heen. Een hoop die zijn oorsprong vindt in het kruis en
kruisteken.
Pastoor Frank Sweer

VANUIT ONS CLUSTER
Kerkbalans (bijdrage) januari 2018:
'Geef voor je kerk'
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar
en met de generaties voor en na ons. We houden
elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die
steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor
zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan
die verbinding. Geef aan Kerkbalans.
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar.
Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak
klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar
steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze
handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en,
door ons, aan de wereld waarin wij leven en nu is het onze beurt om die
geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor
te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst
op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk.
In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan,
mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer
mensen eenzaam zijn, strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden
we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God.
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft.
Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft
aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de
kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog
komen. (bron: Kerkbalans 2018).
Het voorafgaande artikel kan u misschien doen besluiten om jaarlijks uw
eigen parochiekerk financieel te willen ondersteunen. Voor nadere informatie
hieromtrent kunt u contact opnemen met het parochiekantoor. Zie hiervoor
de colofon van het parochieblaadje. Zij die ook dit jaar weer de kerk een
financieel warm hart toedragen, u allen daarvoor dank, namens het
kerkbestuur en pastorale team.

VANUIT ONS DEKENAAT
LOURDESNOVEEN
Van zaterdag 27 januari tot en met zondag 4 februari zal in
Kerkrade-Chèvremont wederom de Lourdesnoveen worden gehouden.
Thema is dit jaar: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal!’. Gastpredikanten,
gastkoren en eregasten (waaronder drie schutterijen) zullen de liturgie luister
bijzetten. De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus ook in het
weekend!) om 19.00 uur. Om 18.00 uur wordt de rozenkrans gebeden en
aansluitend de vespers. Er is biechtgelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur.
Alle vieringen worden gehouden in de parochiekerk van St.Petrus en Maria ten
Hemelopneming, Nassaustraat 37, te Kerkrade-Chèvremont.
Weet u van harte welkom!
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Maria Lichtmis en Blasius zegen
Door de tijden heen hebben mensen zich altijd
aangetrokken gevoeld door het lichtspel in de natuur. De
zon overdag en het vuur in de nacht. Graag zetten mensen
alles volledig in het licht. Vanuit het heelal is 's nachts heel
goed te zien waar vele mensen in grote steden
samenwonen op onze aardbol. Het licht lijkt steeds meer
de overhand te krijgen op de duisternis van de nacht. Zelfs
de carnavalsoptochten kennen volgend weekend al
optochten die 's avonds in de duisternis rondtrekken en worden aangeduid
met 'lichtjesstoet'. Er mag veel licht schijnen in deze wereld. Maar als
katholieke mensen kennen wij ook een ander meer symbolisch licht. Dat is
het Licht van ons christelijk geloof. Dit Licht zien wij steeds meer in onze
Westerse wereld verdwijnen. Daarom is het goed dat wij als parochiekerken
van Kerkrade-West met de viering van Maria Lichtmis in het weekend van 3
en 4 februari weer aandacht vragen voor het Licht dat Jezus in onze wereld is
komen brengen. Tijdens de vieringen zullen kaarsen worden gezegend.
Kaarsen die tegen een kleine vergoeding kunnen worden gekocht. Daarnaast
kunnen de gelovigen op het einde van de vieringen in dit weekend in de
kerken ook de Blasiuszegen ontvangen. Een zegen tegen allerlei keelziekten.
Misschien voor de carnavalist ook interessant om keelpijn na afloop van de
carnavalsdagen misschien wel te voorkomen. Al moet de carnavalist ook zelf
een beetje meewerken om een schorre of pijnlijke keel te voorkomen.
Voetbedevaart naar Wittem
Een aantal parochianen is het nieuwe jaar 2018 goed
begonnen met een voetbedevaart op zaterdag 6 januari
naar klooster Wittem waar de H. Gerardus in het
bijzonder wordt vereerd. Zij vertrokken om 06.45 uur
vanaf de H. Martinus kerk. De weersomstandigheden
waren vele malen beter dan het jaar daarvoor. De
temperatuur was rond het vriespunt, nauwelijks wind
en geen regen. Ideaal om te wandelen. Dat hebben wij ook met een mooie
groep bedevaartgangers vanuit het centrum van Kerkrade en Kerkrade-West
gedaan. De groep was dit jaar groter dan het vorig jaar. In totaliteit liepen er
75 bedevaartgangers mee. Zeker de jonge mensen is het goed bevallen.
Onderweg hebben wij de rozenkrans gebeden op verschillende momenten. De
H. Mis werd gevierd in aanwezigheid van hulpbisschop Everard de Jong in de
kapel van Wittem. De kapel was bijna helemaal gevuld met bedevaartgangers
uit Landgraaf en Kerkrade. Daarnaast waren ook mensen met de auto
gekomen die erbij wilden zijn. De viering werd op een zeer mooie muzikale
wijze opgeluisterd door het gemengd kerkelijk zangkoor uit Schaesberg.
Aansluitend aan de viering zijn heel wat mensen nog koffie gaan drinken of
erwtensoep gaan eten in de refter van het klooster. Anderen liepen te voet
weer terug naar huis. Volgend jaar zullen wij weer vanuit Kerkrade-West
meelopen naar Wittem.

